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I dag er treårsdagen for kuppet, der blev gennemført af
amerikanske efterretningsoperationer og neokonservative,
finansieret af George Soros, for at bringe en flok nazister
til magten i Kiev. Vi er her i dag som en Sandhedens Dag for
at få den sande historie ud. Ukraine-operationen bliver nu
atter gearet op for at skabe kamp mellem Rusland og Vesten,
som en måde at sabotere det potentiale, der eksisterer med
Trump-administrationen, for at bryde med denne politik for
krig.
(Se Del I her: http://schillerinstitut.dk/si/?p=18076)
Kesha Rogers : Den 23. februar markerer treårsdagen for
Maidan-kuppet i Ukraine; det begyndte den 23. feb., 2014.
Dette har fundet sted som en bestræbelse fra Barack Obama,
USA’s tidligere præsident, og George Soros, multimilliardærnarkohandleren, der tilsammen har anført angrebet for at
ødelægge og omvælte nationer med det formål at få USA ind i en
krig med Rusland. Løgnene, der fortsat eskalerer aktiviteterne
i Ukraine, og som pegede på ideen om, at det var Putin, der
anførte eskaleringen i Ukraine, er de samme løgne, der finder
sted her, nu, i USA, for at omstyrte Trumps præsidentskab.
Dette må stoppes. Som en del af en National Sandhedsdag har vi
udgivet et dossier, der afslører Obama og Soros for deres
pengestøtte og deres løgne, der har skabt totalt kaos både USA
og fortsætter med at skabe kaos i Ukraine. Endemålet er Putin
og
Rusland.
(Se
dossier
her:
http://schillerinstitut.dk/si/?p=18018)

Det, vi burde gøre, er at samarbejde med Rusland; samarbejde
med Putin. Vi må stoppe disse krige; vi må stoppe dette
fortsatte kaos. Vi bør samarbejde, som Lyndon LaRouche har
påpeget, om Silkevejens økonomiske udvikling; det er, hvad USA
har brug for. Vi står her ved et møde i Twome ved en bro. Vore
bannere lyder, »Sæt Obama og Soros i fængsel for forræderi!
Ukraine 2014; USA 2017«. Folk må forstå, hvad det er, der
finder sted i denne nation nu, og kræve økonomisk udvikling;
vi har brug for samarbejde. Vi er her som en del af Sandhedens
Dag; og vi beder om, at alle, der ser dette, deltager i vore
møder og læser dossieret.
Harley Schlanger [voice over video med sang]: I dag er
treårsdagen for kuppet, der blev gennemført af amerikanske
efterretningsoperationer og neokonservative, finansieret af
George Soros, for at bringe en flok nazister til magten i
Kiev. Vi er her i dag som en Sandhedens Dag for at få den
sande historie ud. Ukraine-operationen bliver nu atter gearet
op for at skabe kamp mellem Rusland og Vesten, som en måde at
sabotere det potentiale, der eksisterer med Trumpadministrationen, for at bryde med denne politik for krig. De
amerikanske vælgere stemte på Trump, i vid udstrækning for at
bryde denne politik for konfrontation med Rusland; så det er
vigtigt, at denne Sandhedsdag bringer den kendsgerning frem,
at Ukraine-situationen aldrig handlede om demokrati i Ukraine.
Men handlede derimod om en bevidst operation for at skabe en
konfrontation mellem USA og Rusland. Dette er George Soros’,
City of Londons og Barack Obamas politik, og som har været
involveret i at sabotere præsident Trumps initiativ for fred
mellem Rusland og USA.
Vi er her i Berlin som en del af den Internationale Dag for
Sandhed, for at gøre opmærksom på det faktum, at de kriminelle
personer, der bragte nazisterne til magten i Kiev, stadig ikke
er blevet stillet for retten; de er ikke blevet retsforfulgt.
Denne demonstration her i Berlin er en del af den
Internationale Aktionsdag. På LPAC’s webside kan man downloade

et dossier, som vi har sammensat, om hvem, der er ansvarlig
for drabene i Ukraine. Det er ikke russerne; det er ikke
præsident Putin. Det er Hillary Clinton, Victoria Nuland, de
neokonservative i USA og tidligere præsident Barack Obama.
[Mand 1 taler på tysk]
[Mand 2 taler på tysk og siger, der er møder i Boston, New
York City, Paris, Berlin og Frankurt am Main, og beskriver
kuppet for tre år siden.]
Mathew Ogden, (studiet): Dette dossier kan altså læses her,
som vi viser på skærmen lige nu. (Med dansk introduktion, her:
http://schillerinstitut.dk/si/?p=18018). Det har titlen,
»Obama-Soros ’farvede revolutioner’; Nazi-kup i Ukraine, 2014;
USA, 2017?« Dossieret cirkuleres ved alle disse møder for
Sandhedens Dag, som I netop så, inkl. i New York City. Jeg får
en rapport direkte fra Diane [Sare], men før hun kommer på, så
lad mig rapportere, at der er en lang artikel i Itar-TASS, som
er en russisk nyhedstjeneste, der har en dækning af mødet, der
fandt
sted
i
New
York
http://schillerinstitut.dk/si/?p=18092);

City
det var

(se
lige i

begyndelsen af vores aktion. Titlen var »Demonstranter i New
York anklagede Obama og Soros for at organisere kuppet i
Ukraine«. Dernæst bemærkes det, at lignende aktioner fandt
sted i Boston, Houston, Berlin og andre steder. Lad mig blot
lige læse et hurtigt uddrag af denne artikel fra Itar-TASS.
Den siger:
I flere timer uddelte aktivister torsdag i New Yorks centrum,
såvel som i flere andre amerikanske byer, trykt materiale, der
erklærer, at magtskiftet i Ukraine blev gennemført med direkte
støtte fra milliardær George Soros og den 44. amerikanske
præsident Barack Obamas administration.
Aktionsdagen var arrangeret af Schiller Instituttet inden for
rammerne af en kampagne for at oplyse amerikanere om den
aktuelle situation i Ukraine, i anledning af årsdagen for

begivenhederne på ’Maidan’.
Artiklen har dernæst underoverskriften,
I går Janukovitj; i morgen, Trump
I New York, siger artiklen, blev begivenheden afholdt i den
centrale bydel Manhattan, på pladsen, hvor 47. gade og Second
Avenue mødes, i nærheden af FN’s hovedkvarter. Medlemmerne
viste i særdeleshed bannere og posters med ordene: »Obama – i
fængsel«, »Din fjende – George Soros«.
Dernæst citerer artiklen Diane Sare:
»Vi har sandsynligvis uddelt flere hundrede eksemplarer af
vore publikationer her«, sagde talskvinde Diane Sare fra
Schiller Instituttet, som er en del af Lyndon LaRouchebevægelsens politiske komite.
Ifølge Diane Sare fandt lignende aktioner sted torsdag i
Boston (Massachusetts), Houston (Texas), så vel som også i den
tyske hovedstad Berlin. Som Sare pointerede, så »går
aktivister ud til hele verden, for at den skal kende sandheden
om det, der skete i Ukraine for tre år siden«.
Og vi springer lidt, og artiklen siger:
»Ifølge Sare er det vigtigt, at amerikanere kender til
begivenhederne i Ukraine, hvor den lovligt valgte præsident,
Viktor Janukovitj blev omstyrtet, fordi et lignende senarie
kunne begynde at udvikle sig i USA. De samme personer forsøger
nu at fjerne den amerikanske præsident Donald Trump fra
magten«.
Artiklen slutter med at sige:
Materialet, som uddeles af aktivisterne, er data fra en
rapport, forberedt af LaRouche-bevægelsen, om begivenhederne i
Ukraine og eventualiteten af en lignende situation i USA. TASS
har modtaget den fulde version af dokumentet. I rapporten

beskrives magtskiftet i landet som en »voldelig revolution«,
der blev gennemført med den aktive deltagelse af »neonazistiske grupper«. Obama-administrationen og nogle af
Washingtons allierede, bemærkes det, brugte begivenhederne i
Ukraine som »en retfærdiggørelse af den nye fase af NATO’s
militære oprustning imod Rusland«.
Victoria Nuland, der på det tidspunkt indtog posten som
viceudenrigsminister for europæiske og eurasiske anliggender,
»kom flere gange til protesterne og uddelte cookies til
’Maidan’, samtidig med, at hun nægtede at indrømme den
kendsgerning, at der, ud over fredelige demonstranter, der var
bekymrede over korruption og den økonomiske situation, også
var eksplicit neofascistiske bander, der deltog i den
bevæbnede opstand imod en valgt regering«.
Den slutter dernæst med,
Forfatterne påpeger også, at Soros, så vel som andre personer,
der tidligere var en del af Obamas inderkreds, i øjeblikket er
aktivt involveret i forsøgene på at miskreditere Trump og
lovede ikke at give den nye indvåner i Det Hvide Hus mulighed
for at normalisere relationerne mellem Moskva og Washington.
Den siger dernæst,
Ved slutningen af december 2016 bragte aktivister fra Schiller
Instituttet, til minde om ofrene i Tu-154-flystyrtet, blomster
til den Russiske Føderations Generalkonsulat i New York og
opførte den russiske nationalhymne foran dets indgang. I
begyndelsen af januar afholdt de en ceremoni ved
»Tåremindesmærket« af Zurab Tsereteli, i den amerikanske by
Bayonne (New Jersey), for at mindes de omkomne i styrtet.
Lyndon LaRouche – amerikansk økonom og politiker, ophavsmand
til teorien om den såkaldte »fysiske økonomi« og fjende af
monetaristiske ideer. Han anser Rusland for at være en
hovedspiller på verdensscenen og mener, at Rusland, sammen med
Kina, Indien, USA og flere andre lande, kan redde verden fra

den største krise i historien.
Her slutter artiklen.
Så det er en meget omfattende reportage og dækning i TASS, og
jeg ved, at du, Diane, blev interviewet af flere andre,
internationale medier ved dette møde ved FN, så du kan måske
give os en rapport fra marken der.
Diane Sare: Jo da! Det er slående, og jeg har hørt fra vore
folk i Boston, der har en lignende, måske mere stram og
storsnudet befolkning, end vi har her i New York – dermed
mener jeg, at folk i vid udstrækning anser den for liberal.
Man kunne måske tro, at vi ville få en meget tilknappet eller
fjendtlig respons til det, vi har at sige; men åbenheden var
faktisk ret usædvanlig. Vi fik uddelt 70 kopier af dossieret
med den eksplicitte forståelse, at vi kun uddeler dem til
repræsentanter fra (diplomatiske) missioner eller andre
organisatoriske institutionsfolk, så jeg mener, at flere folk
fra et par forskellige lande stoppede op for at tage
materialet, og mange kom tilbage efter mere information.
Jeg mener, at en bemærkning fra en ung, afroamerikansk
militærveteran var bemærkelsesværdig; han sagde: »Jeg havde
tænkt på Trump som en del af the establishment. Han er rig,
han er milliardær, han er hvid, han er en del af Wall Street.
Hvorfor angriber de ham?« Han sagde, at det gav mening, hvis
der var et fremstød for krig med Rusland, på den ene side – og
det er noget, Trump er modstander af – at det så var årsagen
til et sådant angreb.
Jeg vil også gerne forklare lidt mere om det, jeg sagde på
denne video om 2013, for jeg mener, at, med mindre folk
forstår dette, kan man ikke rigtig forstå, hvad det er, der
foregår her, og jeg reflekterede over den sommer. Der skete to
ting i 2013: Den ene ting var, at den kinesiske præsident Xi
Jinping annoncerede Ét Bælte, én Vej-initiativet, der nu
omfatter over 70 nationer, milliarder af verdens befolkning,

ti tusinder af kilometer højhastigheds-jernbaner, forestående
aftaler om byggeri af havne, kernekraftværker, rumforskning
osv.; men der var også en konference i Fortaleza, Brasilien,
med BRIKS-nationerne, hvor de oprettede en udviklingsbank og
også en bank til at beskytte sig mod valutaspekulation, og som
kom i drift omkring et år senere.
Jeg reflekterede over dette, for vi befandt os i USA’s Kongres
for at udføre lobbyvirksomhed – Matt, det husker du nok – den
uge, og vi opdagede, at ingen i Kongressen havde hørt noget
som helst om denne ekstraordinære begivenhed. Det er virkelig
stort, når man har nationer – Rusland, Kina og Indien, det er
store nationer. Brasilien er et stort land i Sydamerika.
Sydafrika er meget avanceret mht. det afrikanske kontinent, og
de er forpligtende engageret over for kernekraft, hvilket er
interessant. Det faktum, at de skaber en finansiel og
økonomisk institution, der gør det muligt for nationer at
komme ud af det bankerotte Britiske Imperiums greb.
Jeg husker, at vi opdagede, at Udenrigsministeriet faktisk
havde udsendt et memo eller sådan noget, der instruerede folk
om, at dette virkelig ikke var en betydningsfuld udvikling.
Jeg rejser dette nu, for det, amerikanere ikke bør overse, er
potentialet. Hvorfor alt det hysteri? Hvorfor skulle George
Soros deployere sine titals millioner af dollars til at betale
alle disse agitatorer og organisere denne 30.000 mand stærke
hær af aktivister, som Barack Obama efter sigende skal anføre?
Jamen fordi det, der nu er opstået – og allerede er langt
fremme – er et Nyt Paradigme.
Vore seere er sandsynligvis klar over dette: kineserne har,
sammen med Etiopiens regering, netop færdiggjort en jernbane
fra
Djibouti
til
Addis
Abeba.
(Se
http://schillerinstitut.dk/si/?p=17298). Denne strækning tog 3
dage med lastbil, og tager nu 12 timer med tog. Det betyder,
at, når man har tørke i Etiopien, så behøver folk ikke at dø.
Man kan hurtigt få mad og vand frem. Det betyder store
muligheder for udviklingen af hele det afrikanske kontinent,

og for det sydamerikanske kontinent. Og hvis man tænker på
det, folk har lært – hvad det Britiske økonomiske System er –
ikke bare »køb billigt og sælg dyrt«, men Malthus: resurser
forøges aritmetisk, og befolkningen forøges geometrisk. Derfor
er vi overbefolkede; vi må nedlukke menneskers forbrug af
energi og mad; reducere befolkningen. Det er krige gode til.
Med andre ord, så har vi et potentiale for et helt nyt
paradigme for menneskeheden, globalt, og nøglen er, at USA går
med i dette paradigme. Præsident Trump har, gennem at udtale
sin plan om at få en fornuftig relation til Rusland, og
forhåbentlig også Kina og Japan (nævnte han), indikeret en
åbenhed over for at blive en del af dette nye paradigme; og
derfor er bagslaget temmelig ekstraordinært. Jeg tror ikke,
der har været noget tidspunkt – jeg ved, at Abraham Lincoln
måtte tage til sin indsættelse, forklædt som en kvinde, pga.
protester osv.; men jeg tror ikke, der har været noget
tidspunkt, hvor man i ugevis, månedsvis, denne form for
agitation, såkaldt »modstandsbevægelse«, eller hvad de nu
kalder det for, oppositionen til en ny præsident. Jeg mener,
at det er meget vigtigt, at amerikanere identificerer, hvad
dette potentiale er, så vi ved, hvad der er for en kamp, der
finder sted; og derfor bekæmper de løgne i de amerikanske
medier om Rusland, om Vladimir Putin og om, hvad Ruslands
intentioner er. Det, der skete i Ukraine, er et meget, meget
vigtigt aspekt for at neutralisere dette angreb på vort
præsidentskab, og for at gøre det muligt for USA at tilslutte
sig dette [paradigme].

