Vi vil besejre dette kup!
Leder fra LaRouche PAC, 30. juli, 2017 – Lyndon LaRouche sagde
for nylig, at, hvis det igangværende kup mod præsident Trump
lykkes, får vi atomkrig.
Lyndon Larouche er ikke den eneste, der har erkendt dette. I
dag fandt der former for militærdisplay sted, der ikke har
fortilfælde, i både Rusland og Kina. I Rusland afholdt man,
for første gang i Ruslands historie, en Stor Flådeparade – på
Flådens Dag, for at fejre Peter den Stores skabelse af den
russiske flåde i 1696. For første gang bragte den skibe sammen
fra Ruslands Baltiske Flåde, Sortehavsflåde, Nord- og
Stillehavsflåde, sammen med landets Kaspiske Flotille, med i
alt 5.000 marinesoldater – og, for første gang i Ruslands
historie, blev den inspiceret af Ruslands præsident. Hans
korte tale begyndte med at bekræfte, at »Ruslands historie er
uadskillelig fra dets modige og frygtløse flådes sejre. Vort
lands status som en stærk flådemagt er blevet opnået gennem
marinesoldaters og officerers tapre handlinger, vore
skibsbyggeres opfindsomme talent og havudforskeres vovelige
bedrifter«.
Samtidig, i Kina, blev 90-års jubilæet for Folkets
Befrielseshær fejret gennem en militærparade, for første gang,
siden grundlæggelsen af Den Kinesiske Folkerepublik i 1949.
Den fandt sted i Zhurihe, i den autonome region Indre
Mongoliet, på Kinas største militærbase, der er specialiseret
i at uddanne i avanceret teknologi. Wall Street Journal
rapporterer, at nye, mere kapable ICBM’er blev fremvist sammen
med andre nye våben, samt 12.000 mekaniserede tropper.
Kinas officielle nyhedstjeneste Xinhua rapporterer, at dette
var første gang, præsident Xi Jinping har stået i spidsen for
så stor en parade på en militærbase. De bemærkede, at »Afdøde
ledere Mao Zedong og Deng Xiaoping også inspicerede tropper i
felten på historiske nøgletidspunkter«.

I sin tale sagde Xi: »Verden har ikke helt fred, og fred må
sikres.«
I dette afgørende øjeblik er Scott Ritter, den tidligere FNvåbeninspektør i Irak, trådt frem for i realiteten at gå
sammen med os for at bruge hovedkonklusionerne i memoet af 24.
juli fra Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS)
til præsident Trump, til at køre det igangværende kupforsøg af
sporet (selv om Ritter er uenig i en af VIPS-memoets mindre
vigtige konklusioner).
I Truthdig den 27. juli siger Ritter: »Jeg er enig i det
argument i VIPS-memoet af 24. juli, der stiller spørgsmålstegn
ved Efterretningssamfundets Vurdering (Intelligence Community
Assessment, ICA) fra 6. januar, 2017, om russisk indblanding.
Denne evaluering fra NIA (National Intelligence Authority)
vurderede
’med
stor
overbevisning,
at
russisk
militærefterretning (General Staff Main Intelligence
Directorate, eller GRU) brugte Guccifer 2.0-individet til at
udgive data, der har amerikanske personer som mål, i cyberoperationer, både offentligt og specifikt til medier og
videregav materiale til WikiLeaks’. De vurderinger, der er
indeholdt i ICA om Rusland, og som er selve kernen i den
igangværende kontrovers omkring beskyldninger om aftalt spil
gennem folk, der er tilknyttet Trumps præsidentkampagne og
Rusland, er beviseligt forkerte. VIPS-memoet til præsident
Trump er et værdifuldt bidrag til en større diskussion, der
ellers mangler, om efterretningssamfundets fejlagtige
vurdering.
Implikationerne af de konklusioner, som VIPS-memoet (hvis ikke
de faktiske tekniske analyser, det bygger på), er svimlende:
DNC-’hacket’ var rent faktisk et cyber-tyveri, der blev begået
af en insider, som havde direkte adgang til DNC-serveren, og
som dernæst med overlæg forfalskede dokumenter for at få dem
til at se ud, som om en russisktalende aktør havde haft adgang
til dem forud for deres offentliggørelse. Dette er ikke den
narrativ, som fremføres af amerikansk efterretning, Kongressen

og mainstreammedierne. Desuden, hvis de er sande, peger de
konklusioner, som VIPS er nået frem til, på en mere generel
konspiration internt i USA for at underminere troværdigheden
hos en ganske vist upopulær, men dog lovligt valgt præsident,
og som grænser til oprør.
Der er ingen, der har forbundet tyveriet af DNC-dokumenterne
med Guccifer 2.0…
Hvilket bringer os frem til det måske mest mærkværdige aspekt
i hele denne sag: DNC-serverne, der er kernen i denne
kontrovers, blev aldrig overgivet til FBI til kriminaltekniske
undersøgelser. I stedet måtte FBI forlade sig på kopier af
data fra DNC-serveren, som blev stillet til rådighed af
CrowdStrike. Den kendsgerning, at det var CrowdStrike, og ikke
FBI, der tilskrev det til GRU, baseret på undersøgelsen af den
angivelige cyber-indtrængen af DNC-serveren, er foruroligende.
Som det ses heraf, er der god grund til at betvivle, at
CrowdStrike-analysen er realistisk. At FBI, og dernæst USA’s
Kongres, USA’s efterretningssamfund og mainstreammedierne blot
ukritisk har eftersnakket denne tvivlsomme vurdering som en
kendsgerning, er chokerende.
Historien om Guccifer 2.0 er centrum i den igangværende
kontrovers, der hvirvler omkring Trumps Hvide Hus i
forbindelse med beskyldninger om aftalt spil med Rusland mht.
indblanding i præsidentvalget 2016.«
Ritter konkluderer: »Det, der her står på spil, kunne ikke
værre større. Det amerikanske folk ville gøre klogt i at kræve
en ordentlig efterforskning af, hvad det rent faktisk var, der
skete i DNC i foråret 2016. Der har til dato ikke været nogen
undersøgelse, der er betegnelsen værdig, med hensyn til de
kendsgerninger, der understøtter de anklager, der er kernen i
det amerikanske argument imod Rusland – at GRU hackede DNCserveren og brugte Guccifer 2.0 som afledningskanal for
offentliggørelsen af stjålne dokumenter for således at øve
indflydelse på det amerikanske præsidentvalg. VIPS-memorandaet

af 24. juli, 2017, stiller spørgsmålstegn ved disse påstandes
sandfærdighed. Jeg mener, at disse tvivlsspørgsmål er
velbegrundede.«
Men på trods af alt dette, vedtog Repræsentanternes Hus en
vanvittig lov om russiske sanktioner gennem det utrolige
stemmeflertal, 419 mod 3, den 25. juli, efterfulgt af Senatets
utrolige stemmeflertal, 98 mod 2, den 27. juli. Det må bestemt
have været et utroligt pres fra vælgergrundlaget for dette,
for et så skævt flertal. Vælgerne må bestemt have ment, denne
lov ville standse tvangsauktionerne af deres hjem – ikke? De
må bestemt have troet, den ville skaffe dem jobs? Eller
sygesikring? Nej? Men, hvordan gik det så til?
Virkeligheden er den, at det amerikanske folk netop havde
valgt en præsident, der stod for venskab med Rusland, og for
fred – imod en kandidat, der, om valgt, næsten lovede krig med
Rusland.
Dette var et britisk efterretningsjob, og et hovedinstrument
brugt af britisk efterretning for at få dette beskidte job
igennem, var AIPAC, den såkaldte »American Israel Public
Affairs Committee«. Disse ensidige og afpressede folk, der
stemmer i Huset og Senatet, er AIPAC’s varemærke. New Yorkerreporter Jeffrey Goldberg rapporterede den 4. juli, 2005, at
han nogle år forinden, på en restaurant i Washington, havde
spurgt en officiel person fra AIPAC, Steven Rosen, om AIPAC
havde mistet indflydelse efter en tidligere skandale. »Et
lille smil bredte sig på hans ansigt, og han skubbede en
serviet tværs over bordet. ’Ser du denne serviet?’ sagde han.
’På 24 timer kunne vi få 70 senatorers underskrifter på denne
serviet’.«
Bliv ikke forvirret her – AIPAC repræsenterer ikke jøder eller
Israel. Hverken israelske eller amerikanske jøder er enige i
AIPAC’s politikker – som denne vanvittige lov om sanktioner,
der blev presset igennem af AIPAC, atter engang gør det klart.
AIPAC repræsenterer arvtagerne efter den store kanon i

organiseret kriminalitet, Meyer Lansky, samme Meyer Lansky,
der blev smidt ud af Israel af den israelske premierminister,
Golda Meir. Det repræsenterer organiseret kriminalitet,
symbiosen mellem organiseret kriminalitet og J. Edgar Hoovers
FBI, og begges herrer i britisk efterretning og de britiske
kongelige. Lyndon LaRouche har tidligere forklaret dette. Se
f.eks. hans artikel i EIR fra 21. august, 1987.
(http://www.larouchepub.com/eiw/public/1987/eirv14n33-19870821
/eirv14n33-19870821_060-lets_get_those_ayatollahs_out_oflar.pdf)
AIPAC tager æren for denne vanvittige lov om sanktioner på
forsiden af deres website. Men, de beskriver det som en lov om
sanktioner mod Iran – til trods for, at de sanktioner mod
Iran, den indeholder, er relativt uvæsentlige i betragtning af
alle de allerede eksisterende amerikanske sanktioner mod Iran.
De nævner ikke engang Rusland. Hvorfor? Og hvorfor blev
sanktioner mod Rusland i det hele taget indført i en lov om
sanktioner mod Iran? For at være belejligt for, at AIPAC kunne
gennemtvinge den, derfor!
Og, som Diane Sare (medlem af LPAC) i dag påpegede, så hjalp
det ikke, at alle kongresmedlemmer ved, at NSA har kopier af
alle de billeder, de nogensinde har afsendt eller modtaget på
deres mobiltelefoner – som Edward Snowden har vist os.
Vi vil besejre dette kup og få en økonomisk genrejsning i
Roosevelts tradition, gennem Lyndon LaRouches Fire Nye Love!
Foto: Præsident Trump går om bord på Air Force One. (Photo:
White House Flickr)

Tysk økonomi rystet af kriser
– USA’s
sanktioner mod Rusland må
afvises!
Af Helga Zepp-LaRouche
Det, vi netop nu oplever, er de forskellige symptomer på det
neoliberale, transatlantiske systems fallit, denne model for
økonomi og samfund, hvor de nedgjorte »sekundære dyder«, såsom
flid, ærlighed, pligtfølelse, pålidelighed, høflighed osv., er
blevet erstattet af aktionærers og børsnoteringers værdi,
maksimal profit og elitens samtykke om, at den eneste
forbrydelse er den at blive fanget. Efter at skatteborgerne og
småsparerne allerede i årevis har måttet betale prisen for
denne værdiudskiftning, er det nu arbejdspladserne for
arbejdere i bilsektoren og bilisterne, der skal hoste op for
ulykkerne.
Download (PDF, Unknown)

Kina skaber en »Mars-landsby«
i Tibet til at undervise og
tiltrække unge mennesker
28. juli, 2017 – Det Kinesiske Videnskabsakademi meddelte den
26. juli, at en »Mars-simuleringsbase« vil blive bygget i det

tibetanske, autonome, administrative område, i »baglandet« af
Qinghai-Tibet-plateauet. Mange træk i det 95.000
kvadratkilometer store område, såsom Gobiørkenen, kan fungere
som brugbare analogier til Mars. Andre lande har brugt andre
områder, inkl. de meget kolde, antarktiske, tørre søbunde, og
Chiles Atacama-ørken, verdens tørreste, til samme formål.
Området, der er udvalgt til at simulere Mars i Kina, beskrives
som også værende »beliggende ved siden af mange
turistattraktioner langs Haixi-korridoren, en del af
Silkevejen i Gansu-provinsen.«
Basen vil have to funktionsområder: et Mars-samfund og en
Mars-lejr. Liu Xiaoqun, Videnskabsakademiets direktør for
udforskning af Månen og det dybe rum, forklarer, at basen vil
udfylde hullet i videnskab og uddannelse og kombinere
områderne rummet, astronomi, geologi, meteorologi og ny
energi. Kinesiske medier tilføjer, at basen muligvis vil
omfatte et studie til at optage film til uddannelsesformål og
Tv-shows.
Kina har planlagt at lancere sin første robotmission til Mars
i sommeren 2020. Det er et meget ambitiøst første skridt, der
vil omfatte et kredsløbsfartøj, et landingsfartøj og et
overfladekøretøj. Dette ville være det første forsøg på at
gennemføre en sådan tregrenet mission under et lands første
rumfærd til Mars.

Frankrigs Attali om den næste
finanskrise
28. juli, 2017 (Paris) – Jacques Attali, Frankrigs svar på et
orakel, talte den 26. juli om det forestående finanskrak.

Attali, der var præsident Mitterands grå eminence, men altid
ved, hvad vej, vinden blæser, brugte sin onsdagsspalte i
avisen L’Express til at minde læserne om, at krakket i 2007
ikke blev løst, og at alt tyder på, at tsunamien vender
tilbage. Følgende uddrag er taget fra Attalis egen engelske
oversættelse på hans webside.
Han talte om problemer, der ikke får megen opmærksomhed, »som
om problemet ville forsvinde af sig selv som tiden går«.
Blandt disse problemer inkluderer han problemerne med
migration, »som må løses en dag, og et problem, der tales
endnu mindre om i dag end om andre problemer: den næste,
globale, økonomiske og finansielle krise.
Det virker virkelig, som om vi troede, der aldrig mere ville
komme en økonomisk og finansiel krise. Og at risikoen for
noget sådant endegyldigt kan udelukkes … Vækst synes at være
kommet tilbage overalt. Arbejdsløshed mindskes …
Forsigtighedslovgivning lærte lektien af tidligere kriser og
skabte betingelserne for en yderligere styrkelse af de
internationale bankers modstandskraft …
Og dog, hvor absurd er det at antage, at, i nutidens
ubegrænsede og utæmmede globalisering, kunne man udelukke
finanskrise for altid. Så meget desto mere, fordi tegnene på
en forestående krise faktisk er til stede.
1. For det første er statsgæld og privat gæld højere end
nogen sinde … Både statsgæld og privatgæld i de 44 mest
indflydelsesrige lande har nået 235 % af BNP,
sammenlignet med 190 % af BNP i 2007. Især er
amerikanske lån til studerende og kinesiske bankers gæld
vildt ude af kontrol. Uden at medregne at sikre betaling
af de fremtidige pensioner, som pensionister en dag vil
hævde deres ret til, og det er ikke medregnet.
2. Selskabernes aktieværdier er ude af proportion. Og hvad
mere er, de seneste fusioner eller opkøb stiger i en
eksponentiel rate ude af proportion med de profitter,

som disse firmaer nogen sinde vil tjene. Og det er disse
værdiansættelser, totalt kunstige, der har forårsaget
fraværet af bekymringer over deres modparter:
gældsmængden.
3. Bankregler i USA, der blev etableret i kølvandet på
finanskrisen i 2007, vil blive nedgraderet og således
give amerikanske institutioner en konkurrencefordel over
deres konkurrenter og tvinge disse til at påtage sig nye
risici i dette område og således gøre den generelle
gældsbyrde større.
4. Hverken global vækst eller inflation vil betale
regningen nu eller i fremtiden, for at sluge sådanne
gældsposter. En måned fra i dag, eller et år eller ti år
fra i dag, vil udlånere indse, at deres udlån intet er
værd, og de vil begynde at gå i panik og blive bange.
Det vil blive udløst af en mere eller mindre ubetydelig
begivenhed i Italien, USA, Kina eller Mellemøsten.
Centralbanker vil ophøre med at opføre sig som legale
Madoff’er og reducere mængden af gratis penge, de nu
giver bankerne. Regeringer og selskaber vil se en massiv
stigning i låneomkostninger, og for nogles vedkommende
vil man stille krav om massive opsparinger for ikke at
gå bankerot. Krisen vil vende tilbage, og sammen med
den, arbejdsløshed og forringet købekraft.«
Han tilbyder selvfølgelig ikke nogen løsning – kun at skære
ned på gælden og gennemføre »finansiel lovgivning på
internationalt plan«. En Glass/Steagall-reorganisering af det
vestlige finanssystem eksisterer ikke i hans verdenssyn – men
han ved helt bestemt, at kollapset kommer.

RETTELSE
Vores nyhed den 28. juli, der handler om FN’s erklæring om den
alvorlige
koleraepidemi
i
Yemen
http://schillerinstitut.dk/si/?p=20847, videregav et fejlcitat
fra Vatican Radio om, at, ud over kolera, »70 millioner
mennesker lider og ved ikke, hvorfra deres næste måltid mad
skal komme«. Yemens befolkning er imidlertid omkring 28
millioner. Den fælles erklæring fra UNICEF, WFP og WHO lød:
»Landet er på randen af hungersnød, med over 60 % af
befolkningen, der ikke ved, hvorfra deres næste måltid skal
komme. Næsten 2 millioner yemenitiske børn er akut
underernærede. Underernæring gør dem mere udsat for kolera;
sygdomme skaber mere underernæring. En ond kombination.« I
betragtning af Yemens 28 millioner mennesker er 60 % nærmere
ved 17 mio., der lider af underernæring.
(-red.)

ECB gør Eurozone til zombieøkonomi
26. juli, 2017 – Tysklands Die Welt har bemærket, at Mario
Draghis meddelelse for tre år siden om, at ECB var rede til at
intervenere med »hvad der måtte være nødvendigt« for at holde
euroen stabil, har store bivirkninger. Draghis strategi med at
forsyne ubegrænsede mængder penge til nulrente, har pustet
ECB’s gæld op på €4,2 billion – svarende til 40 procent af
alle eurozonelandenes samlede BNP.
»Med denne terapi har Draghi med held bedøvet symptomerne, men
ikke i tilstrækkeligt grad behandlet sygdommen bag symptomerne

… det forøger risikoen for bobler«, citerer Die Welt
Commerzbanks cheføkonom Jörg Krämer for at advare om.
Die Welt tilføjer, at mange andre økonomer er virkelig
bekymrede over bølgen af »zombier«, dvs., selskaber, der kun
overlever, fordi de holdes i live af ECB’s pengepumpe. Hvis
Draghi lod renterne stige igen, ville det føre til en
katastrofe for mange af disse »zombier«.
Foto: EDC-chef Mario Draghi, oktober, 2015.

Europæisk modstand mod nye
sanktioner
mod Rusland, påtvunget af
USA’s Kongres
28. juli, 2017 – De nye sanktioner mod Rusland, som USA’s
Kongres har vedtaget, og som påtvinger straffe til europæiske
selskaber, der gør forretninger med russiske olie- og
gasselskaber, tilbyder en mulighed for virkelige ledere til at
samle deres befolkninger omkring deres nationale interesser.
Talsmand for det Tyske Udenrigsministerium, Martin Schäfer,
sagde den 26. juli, »Det ville være uacceptabelt af USA at
bruge mulige sanktioner som et instrument til at tjene USA’s
industripolitiske interesser. Tyskland støtter stærkt aftalen
om Nordstream-2-ledningen, det har underskrevet med Rusland.«
Præsident for Europarådet, Jean-Claude Juncker, fortsatte,
efter den 26. juli at have afliret »EU er fuldt ud forpligtet
til sanktionspolitikken«-mantraet, »G7-enhed om sanktioner og

tæt samarbejde mellem allierede, er kernen i at sikre den
fulde gennemførelse af Minsk-aftalerne. Dette er et fælles EU
/ USA kernemål. Den amerikanske lov kunne have utilsigtede
[sic], ensidige virkninger, der har virkning på EU’s
energisikkerhedsmæssige interesser. Dette er grunden til, at
Kommissionen i dag konkluderede, at, hvis vore interesser ikke
i tilstrækkelig grad tages i betragtning, er vi rede til at
handle i overensstemmelse hermed inden for få dage.
Hvis USA ikke tager EU’s interesser i betragtning og erklærer,
at de mulige magtbeføjelser ikke vil blive brugt imod
europæiske selskaber, er det sandsynligt, at Kommissionen
enten vil anlægge voldgiftssag i WTO eller dømme, at de
amerikanske love ikke kan håndhæves på EU-territorium.«
Frankrig kaldte den 28. juli den amerikanske lov for »ulovlig«
pga. dens virkning på tredjelande og tilføjede, at den kunne
få virkning på europæere, hvis den blev sat i kraft,
rapporterede CNN. »Vi har tidligere udfordret lignede
lovtekster«, sagde det Franske Udenrigsministerium i en
erklæring. »For at beskytte os mod virkningerne på tredjeland
af amerikanske love, må vi arbejde på at tilpasse vore franske
og europæiske love.«
Allerede den 15. juni rapporterede AP, at Tyskland og Østrig
udtalte skarp kritik og truede med gengældelse, hvis USA’s
seneste sanktioner mod Rusland påvirkede europæiske
foretagender, der er involveret i ledninger til russisk
naturgas. I en fælles erklæring sagde Østrigs kansler
Christian Kern og Tysklands udenrigsminister Sigmar Gabriel,
at, alt imens det var vigtigt for Europa og USA at danne
fælles front i spørgsmålet om Ukraine, »så kan vi ikke
acceptere truslen om ulovlige og ekstra-territoriale
sanktioner imod europæiske selskaber« og citerede et afsnit af
loven, der kræver, at USA fortsætter med at modsætte sig
Nordstream-2 ledningen, der vil pumpe russisk gas til Tyskland
under Østersøen.

Putin
angriber
den
Amerikanske
Kongres’
vedtagelse
af ny lov om anti-russiske
sanktioner
28. juli, 2017 – Under sit officielle besøg i Finland, angreb
Ruslands præsident Vladimir Putin den nye lov om sanktioner,
der blev vedtaget af USA’s Kongres, og anklagede, at
sanktionerne er et forsøg fra Washingtons side på at bruge
dets geopolitiske fordele til en kamp om konkurrencefordele.
»Hvis dette virkelig er tilfældet [vedtagelse af sanktioner],
rejser det dyb beklagelse, fordi sådanne handlinger medfører
forværrede omstændigheder og særlig kynisme«, citeredes han af
TASS for at sige under den fælles pressekonference med den
finske præsident, Sauli Niinisto, efter deres forhandlinger.
»For dette er et åbenlyst forsøg på at bruge geopolitiske
fordele i en konkurrence, for at forfølge deres økonomiske
interesser på bekostning af deres allierede.«
»Med hensyn til den amerikanske lovs grænseoverskridende
natur, så har jeg længe talt om dette – helt tilbage i 2007, i
München [under München Sikkerhedskonferencen] talte jeg om
det, det er præcis, hvad jeg sagde«, understregede Putin og
fortsatte, »Denne praksis er uacceptabel; det ødelægger
internationale relationer og international lov.«
»Hvordan andre stater i verden reagerer på dette, afhænger af
graden af deres suverænitet og deres beredvillighed til at
forsvare deres egne, nationale interesser«, sagde han.

Putin sagde, Ruslands endelige reaktion vil blive besluttet,
efter den endelige version af loven kommer frem. »Vi har endnu
ikke set den endelige version, og vi holder derfor vores
mening åben omkring dette aspekt«, sagde den russiske leder.
»Responsen [til sanktionerne] vil afhænge af den endelige
udformning af loven, som i øjeblikket diskuteres i Senatet
[USA’s], som vi får at se«, sagde Putin. »Forsøg på at
provokere os gøres konstant over en lang tidsperiode«, sagde
den russiske præsident. Sanktioner mod Rusland »er ligeledes
absolut ulovlige ud fra standpunktet om international lov og
krænker principperne for international handel og
Verdenshandelsorganisationens regler«, sagde Putin.
»Som I ved, så opfører vi os meget fattet og tålmodigt, men på
et givet tidspunkt må vi respondere. Det er umuligt konstant
at tolerere tølperagtig opførsel mod vort land«, sagde han.
»Vi mener imidlertid under alle omstændigheder, uanset hvad
udviklingerne i den nærmeste fremtid måtte blive; vi må
afgjort i fremtiden nå frem til enighed om visse elementer af
samarbejde og aftaler med hensyn til strategiske spørgsmål.
Jeg håber, det sluttelig vil blive sådan«, sagde den russiske
præsident.
Med hensyn til præsident Trump sagde Putin: »Med hensyn til
valget af Trump, så er det ikke vores affære, og det er ikke
os, de skal vurdere hr. Trumps arbejde i sit høje embede. Det
er op til den amerikanske befolkning«, sagde den russiske
præsident i bevarelse af spørgsmål fra reportere.
Med hensyn til beskyldninger om Ruslands indblanding i de
amerikanske valg, sagde han, at han ikke anså det for at være
ordentlige efterforskninger, som burde omfatte »efterforskning
af alle forhold, efterforskning af årsager og at høre
forskellige parter.«
»Det, vi ser, er blot voksende anti-russisk hysteri; det er
mere sandsynligt, at dette er brug af anti-russiske

instrumenter i en hjemlig, politisk kamp – mellem præsident
Trump og hans politiske rivaler internt i USA«, sagde Putin.
»Det er dybt beklageligt, at de russisk-amerikanske relationer
er
blevet
ofre
for
USA’s
interne,
politiske
uoverensstemmelser«, sagde Putin og sagde yderligere, at, ved
at gøre fælles indsats, »kunne Moskva og Washington have været
langt mere effektive i løsningen af hovedspørgsmål i begge
landes befolkningers interesse.«
Putin understregede, at begge lande virkeligt kan samarbejde
inden for sådanne områder som afgørelse af globale konflikter;
kampen mod terrorisme, miljøbeskyttelse, løsning af
miljømæssige udfordringer, kampen mod illegal migration og
organiseret kriminalitet, så vel som også inden for det
økonomiske område.
»Vi ved, at vi har mange venner i USA«, sagde han. »Vi ved, at
der er mange fornuftigt tænkende mennesker dér. Jeg håber
virkelig, at den aktuelle tingenes tilstand en dag vil ende,
og at vore relationer vil opnå en ny kvalitet, og vil blive
styrket og opbygget i begge befolkningers interesse«, sagde
Putin.
Foto: Den finske præsident Sauli Niinisto (højre) byder den
russiske præsident Vladimir Putin velkommen før deres møde i
Savonlinna den 27. juli.
Putin var på et endagsbesøg samtidig med, at Helsinki fejrer
100-året for finsk uafhængighed af Rusland. Putin ankom i
aftenens løb til den østlige grænseby Savonlinna til
drøftelser med den finske præsident om bilaterale relationer
og internationale spørgsmål.

Brug VIPS-memo til at sprænge
Russia-gate i stykker!
LaRouche PAC Internationale
Webcast,
28. juli, 2017
Jason Ross: I dag vil vi dække et spørgsmål, der er af største
betydning for nationen. Med mig i studiet i dag har jeg Diane
Sare fra New York, fra Manhattan-projektet i New York.
Emnet, vi i dag vil beskæftige os med, er »Russia-gate». Vi
har så ofte og så meget hørt sagt om de uigendrivelige,
angivelige beviser på, at Donald Trump blev anbragt i Det
Hvide Hus gennem Vladimir Putins rænkespil, at det næsten
bliver taget for givet. Alle formoder, at det fandt sted;
faktisk var det indført i loven om russiske sanktioner, der
netop er blevet vedtaget i Repræsentanternes Hus og Senatet,
som en antagelse, at vi ved, Vladimir Putin fik Trump valgt
til embedet. At Putin beordrede en indflydelseskampagne mod
det amerikanske valg.
Det er ikke sandt.
Mandag i denne uge offentliggjorde en gruppe ved navn Veteran
Intelligence Professionals for Sanity, eller VIPS, et memo med
titlen, »Var russisk hacking et inside job?« I dette memo
piller de den centrale påstand om hele historien med Russiagate ned. Denne centrale påstand er, at russiske hackere var
involveret i at få materiale fra Demokraternes Nationalkomite,
DNC, materiale, der var meget pinligt for Hillary Clinton, og
offentliggøre det via WikiLeaks. Dette har det centrale
internet-individ,
kendt
som
Guccifer
2.0,
som
omdrejningspunkt; den vurdering fra en efterretningskomite,

der blev udgivet 6. januar, 2017, i Obama-administrationens
sidste dage. Dette er den rapport, som alle har citeret, og
som angiveligt alle efterretningstjenesterne er enige i.
Det er ikke sandt.
Kun en håndplukket gruppe af efterretningstjenester var
overhovedet involveret i denne vurdering, og deres vurdering
er ikke enstemmig. Denne centrale bevisfaktor er, hvad vi i
dag, mht. VIPS-memoet, vil tale om.
Vi var så heldige at kunne interviewe et af de stiftende
medlemmer af VIPS, Ray McGovern, der er tidligere CIAanalytiker på topniveau, og som i løbet af sin karriere
dagligt udarbejdede briefinger til præsidenten, og som talte
med os i går aftes. Vi bad ham om at fremlægge, hvad
implikationerne af det memo, de har fremstillet, er, og her
er, hvad han sagde:
Ray McGovern: Den 12., 15. juni? Så snart, de opdagede, at
Julian Assange havde e-mails med forbindelse til Hillary
Clinton, hvad gør man så? Jamen sådan, som jeg har
rekonstrueret det, så siger vi, »Det kommer fra russerne«. Så
Crowdstrike – der arbejdede for DNC – meddeler, »Der er
skadelig software, og vi mener, det var russerne«. Dernæst
siger Guccifer, omgående, den samme dag, »ja, ja! Vi gjorde
det, og vi arbejder for Julian Assange«.
Ideen – det er selvfølgelig, som vi fortolker det – ideen var
den, at, eftersom Julian Assange ville offentliggøre e-mails
på et eller andet tidspunkt; måske gør han det lige før
Demokraternes Nationalkonvent. Gud, det ville være
forfærdeligt. Så vi siger, han fik det fra russerne, og på
denne måde kan vi aflede opmærksomheden fra det, der står i
disse e-mails; for himlen må vide, hvor meget han har; han
kunne måske vise, at vi stjal nomineringen fra Bernie Sanders.
Det er jo sikkert i materialet. Så lad os foretage dette
lille, forebyggende træk; lad os – her i juni, før han

overhovedet får dette her ud; før – Julian forfalsker ikke
disse ting, han gør det, at han fremlægger dem så man kan søge
på dem – det kommer til at tage lidt tid. Så vi har lidt tid,
seks uger eller så; de vidste ikke, hvor længe, men lad os
gøre det med det samme. Så, når Julian Assange kommer ud med
det, er det forberedt til, at de alle siger, »Aha! Det var
russerne, der hackede«.
Dette var storslået – jeg husker den gamle film eller bog,
Magnificent Obsession (da. Titel ’Den store læge’); dette var
storslået afledning. For, så snart Julian Assange kom ud med
disse e-mails med relation til Hillary Clinton – det var den
22. juli – tre dage før Demokraternes Nationalkonvent
begyndte; så var de forberedt. De var forberedt til at sige,
»Aha! Russerne gjorde det; Rusland gjorde det!« Man kan se dem
ligesom sidde rundt om et bord. Hillary siger, »Min Gud! Hvad
skal vi gøre? Hvad vil Bernie sige? Han har allerede sagt, at
han indvilliger, men hvad vil han nu sige?« En eller anden
siger, »Jeg ved, hvad vi gør. Vi giver russerne skylden«. »Men
det var ikke russerne, det var Julian Assange.« »Det er OK. Vi
siger, at Julian Assange arbejdede for russerne.« »Ja, men
hvad skulle logikken være?« »Hør nu her! Russerne ønsker, at
Trump skal vinde, fordi han har sagt pæne ting om Putin; det
bliver nemt at bevise. Nogen bedre ideer?« »OK, det gør vi.«
Det virkede perfekt.
Ross: Så her har vi sammenhængen. En kronologi for vore seere,
for dette er blevet så tilsløret i tidens tåge, at det ligesom
er blevet svært at se de enkelte dele. Vi genopfrisker, at, i
juni meddelte Julian Assange, stifteren af WikiLeaks, at han
havde fået materiale fra DNC, og at han ville offentliggøre
det. I løbet af få dage meddeler DNC’s IT-firma Crowdstrike,
at de har beviser på, at Rusland hackede deres computere.
Ligeledes er der en internet-hacker, der kalder sig Guccifer
2.0, der dukker ud af det blå og siger, at han er hackeren bag
DNC; han kom ind i deres system, og han siger, »Jeg vil bevise
det. Her er noget af det, jeg stjal«. I juni blev der

offentliggjort dokumenter af denne Guccifer-skikkelse, der
omfattede de mest klodsede falske spor, du nogen sinde har
set. Disse dokumenter blev med overlæg forfalsket til at
indeholde – med kyrilliske bogstaver – »Felix Edmundovich« som
dokumentets ’sidst redigeret af’. Se, Felix Edmundovich
Dzerzjinskij (død 1926) var stifteren af det sovjetiske
hemmelige politi. Man kunne måske mene, at, hvis russiske
hackere gør noget, gør de det ikke så åbenlyst som at markere
sig på deres computere med dette navn; det er simpelt hen et
åbenlyst falsk spor, man skal finde. Der kom yderligere,
angivelige beviser med Guccifer 2.0, der forsøgte at skjule
sin identitet og foregav at være rumæner, selv om han faktisk
ikke kunne tale rumænsk; så folk kunne sige, »Aha! Han skjuler
sin identitet. Vi fandt disse absolutte beviser« – som i
virkeligheden var ’røde sild’ (misvisende ledetråde) – »disse
russiske navne i dokumenterne. Dokumenterne var indstillet til
det russiske sprog. Aha! Dette er bevis.«
Det, det i virkeligheden betyder, er, at disse dokumenter blev
kunstigt forfalsket. Det er, hvad VIPS gennemgår i dette memo
ved navn, »Var det russiske hack et inside job?« Dette memo er
tilgængeligt på nærværende videodeskription, såvel som med
links på LaRouche PAC’s webside. Som hr. McGovern sagde, så
fulgte der en stor udgivelse af dokumenter fra Guccifer engang
i september, 2016. Disse dokumenter afslører, iht.
kriminaltekniske analyser, som VIPS har gennemgået,

de
at

dokumenterne ikke blev hacket; men de blev derimod lækket; de
blev kopieret. Hastigheden i datatransmissionen, hastigheden
af skabelsen af filerne, indikerer en hastighed, der overgår,
hvad det er muligt at opnå over internettet, hvis man hackede
ind i en computer og dernæst udtrak filer. De konkluderer så,
at dette indikerer, at disse filer simpelt hen blev kopieret
og dernæst offentliggjort, forfalsket med dette Guccifer 2.0
individ for at give det skær af russisk involvering i
hackingen. Kendsgerningen er, at der ingen som helst beviser
er blevet præsenteret, der kan vise, hvorfra WikiLeaks fik
deres materiale. Stifteren af WikiLeaks, Julian Assange,

sagde, dette var et læk, det var ikke et hack; det kom ikke
fra Rusland, det kom ikke fra en statslig russisk aktør. Det
var et læk. Som hr. McGovern sagde, så var der mange mennesker
i DNC, der ikke var glade for den måde, man håndterede
primærvalgene på. Der mangler ikke motiver for at udgive
sandheden om, hvordan DNC havde opereret.
Men, oven i disse fabrikerede beviser, har vi nu en situation,
hvor dette anti-russiske hysteri er fænomenalt. I går vedtog
man en lov om anti-russiske sanktioner i Huset og Senatet.
Denne lov, HR3364, tager det for givet, at Rusland hackede de
amerikanske valg og påtvinger meget strenge sanktioner i flere
tilfælde, og den forbyder præsidenten at ændre dem. Med andre
ord, så fjerner loven præsidentens evne – i dette tilfælde,
præsident Trump – til at indlede udenrigspolitik; hvilket rent
faktisk er en del af præsidentens job. Sådan arbejder vi i
dette land.
Så en af de mest chokerende ting om alt dette er, at denne
angivelige handling fra Ruslands side, som er blevet kaldt en
krigshandling af flere kongresmedlemmer – folk siger, at, pga.
dette, bør Donald Trump afsættes ved en rigsret (impeachment);
dette har kongresmedlemmer sagt. For noget af denne
størrelsesorden, en krigshandling, der fører til sanktioner og
et potentielt udbrud af konflikt med verdens mest magtfulde
atommagt ud over os selv, mon dog ikke, man ville have
gennemført en solid efterforskning? Det skete ikke. Ja,
faktisk, efter DNC-computerne blev hacket, hvem efterforskede
dem? Efter den angivelige hacking, hvem efterforskede dem?
Ikke FBI. Et privat firma – Crowdstrike – med politiske
forbindelser, der gør dets resultater meget mistænkelige.
VIPS afsluttede deres memo med at spørge, hvem er Guccifer
2.0? De siger, »Vi bør måske spørge FBI«. Så jeg spurgte Ray
McGovern, »Hvorfor bør vi måske spørge FBI?«
McGovern: Efter det blev afsløret, at DNC var blevet, om jeg
så må sige, ’hacket’, ville det, der normalt ville ske, med

mindre jeg skulle tage meget fejl, være, at FBI ville blive
indbudt til at se på det og finde ud af, hvem, der gjorde det.
Eller DNC ville sige, »Vil I ikke nok komme og se, hvem der
gjorde dette?« Men ved I hvad? Ingen af dem syntes at være
særligt interesserede i at se på det. Så, med al respekt – og
vi skylder faktisk ikke meget respekt – James Comey er skyldig
i embedsmisbrug, og ikke blot embedsmisbrug. Folk skriger, at
dette er en krigshandling, og han læner sig tilbage og siger,
»Jeg ønsker ikke at sende mine teknikere ind her«? Hvorfor?
Ja, jeg kan fortælle jer, hvorfor. Det ser for mig ud, som om,
at, når man er efterretningsanalytiker, så har man tendens til
at forbinde punkter; det er, hvad vi kalder en analytiker af
alle kilder. Man ser ikke kun på de tekniske detaljer, de
kriminaltekniske data, vi nu har, men også på, hvad der sker
udenfor; hvad man finder ud af gennem aviserne. Og derfra ved
vi, at CIA, med hjælp fra NSA, havde udviklet – det tog dem 15
år – en utrolig evne.
Ross: Denne evne, McGovern henviser til, er det, WikiLeaks
afslørede i marts, med Vault 7-programmet. Ét aspekt af dette
program hed Marble Framework; noget, CIA udviklede, og som
gjorde det muligt at sløre kilden til cyber-angreb. Med andre
ord, så havde CIA brugt en enorm indsats – hr. McGovern
skønner det til milliarder af dollars, der blev brugt – til at
udvikle evnen til at udføre hack, og dernæst at kunne
tilskrive dem til andre nationer, til andre aktører. Han
siger, at dette Marble Framework gjorde det muligt for CIA med
overlæg at plante falske beviser for russisk involvering. De
havde tekst med kyrilliske bogstaver, der kunne indsættes; med
andre ord, så var det muligt at få det til at se ud, som om
angriberne kom fra Rusland. Spørgsmålet er så, er dette blevet
efterforsket? Har Trump med sine efterretningstjenester
diskuteret en efterforskning for at finde ud af, om denne type
evner blev brugt? Hr. McGovern siger, at det er blevet
afsløret, at de blev brugt i 2016. Var det dette, de blev
brugt til? Det ville en efterforskning kunne vise.

Dette rejser også spørgsmålet: Hvorfor denne fjendtlighed imod
Rusland? Er dette en kynisk kampagneplan fra Demokraterne for
at komme sig over et valg, som de tabte, og forsøge at afsætte
Trump og forsøge at få magten i landet tilbage? Eller hvad
andet er der i spil her? Hvorfor blev denne lov om sanktioner
vedtaget så enstemmigt, med kun tre kongresmedlemmer (i
Huset), der stemte imod, og kun to senatorer? Vi spurgte Ray
McGovern, hvad han mente om dette:
McGovern: Det kommer mest fra Demokraterne, sært nok. Og det
var oprindeligt, som jeg før forsøgte at forklare, et forsøg
på at sværte russerne for at hjælpe Hillary til at blive
valgt. Da hun så ikke blev valgt; »Hovsa! Vi kan stadig bruge
dette her.« Hvordan kan vi bruge det? Til at vise, at Hillary
ikke tabte valget; det kunne ikke skyldes, at hun ikke var en
særlig god kandidat, eller at ingen stolede på hende. »Det er
russerne!« Så nu tror de fleste amerikanere – ifølge
opinionsundersøgelserne – at denne her fyr, Trump, som vi nu
har som præsident, er der, fordi Vladimir Putin hjalp ham med
at blive valgt. Det er dårligt! Det er virkelig dårligt.
Hvad er så målet nu? Jamen, målet er ikke alene at gøre Trump
illegitim, men også at blive ved at fyre op under spændingerne
med Rusland, så der ikke kan komme en reel detente; så vi kan
sværte russerne og sige, »Se så dér!«
Ross: Det andet mål, eller den anden begivenhed, der
forårsagede hele dette Ruslands-hysteri, var det, der skete i
Ukraine; hvor et kup i 2014 væltede den valgte præsident af
Ukraine og installerede en ny regering. USA’s involvering i
dette kup var helt åbenlys; det var klart som dagen. De af os,
der så med, så på YouTube videoerne, der dækkede audiooptagelserne af amerikanske regeringsfolk, der planlagde,
hvordan den nye, ukrainske regering skulle se ud. Victoria
Nuland var involveret i at være med til at etablere en ny
regering i Ukraine. Som resultat af hele denne udvikling kom
Krims gentilslutning til Rusland. Dette er blevet brugt til at
sige, »Vi får aldrig fred med Rusland, før Rusland giver Krim

tilbage til Ukraine« – hvilket med sikkerhed aldrig vil ske –
»sanktionerne vil fortsætte. Rusland er alles fjende.«
Med dette in mente, at det var USA’s indblanding i Ukraine,
der skabte betingelserne for destabilisering i den østlige del
af Ukraine, som sluttelig førte til Krims gentilslutning til
Rusland, kan vi stille os selv spørgsmålet, »Hvad vej går
dette, hvis denne udvikling ikke stoppes?« Her er, hvad hr.
McGovern havde at sige om det:
McGovern: Læg alt dette sammen, og man får en syntetisk; en
slags kunstig konstruktion af Vladimir Putin som selveste
Djævelen. Hele pressen foretager denne ’meme’ (indforstået
information), og alle går med på det – især Demokraterne – og
det er det mest besynderlige, jeg nogen sinde har set. Her har
vi Donald Trump. Han vil gerne tale med Putin; og hvad sker
der? De får en aftale om våbenstilstand (i Syrien). Det er
ikke det hele, men en lille del af Syrien. Bliver det
rapporteret i pressen? Nej, måske på en side inde i avisen.
Ross: De siger, det er at bøje sig for russerne.
McGovern: Så, hvis nogen af os har interesse i at stoppe
blodbadet i Syrien, hvilket vi burde gøre; vi burde applaudere
Trump for enhver anden indsats for at arbejde sammen med de
andre styrker i spil. Ikke alene russerne, men også syrerne,
tyrkerne og iranerne. Hvis vi ikke har et fælles mål imod
ISIS, hvem har vi så et fælles mål imod?
Så al denne bagtalelse – og det, som nu bliver interessant;
Trump besluttede i denne uge, at der ikke kommer mere støtte,
ikke flere våben og penge til de såkaldte »moderate« oprørere.
De oprørere, som USA har støttet i Syrien. Det er stort! Det
er CIA’s pose; det er milliarder af dollar, der er investeret
i det. Hvad vil der ske? Jamen, Trump er nu gået op imod CIA i
dette spørgsmål. Og jeg genkalder nu, at ingen har arbejdet i
Washington længere end senator Chuck Schumer, højestrangerende Demokrat i Senatet. Han gav et interview til Rachel

Maddow –
Rachel Maddow: Han tager disse skud og modsætningsforhold –
Chuck Schumer: Jeps.
Maddow: – som håner efterretningstjenesterne.
Schumer: Lad mig fortælle dig, at, hvis man går op imod
efterretningssamfundet, så har de hundrede og sytten måder,
hvorpå de kan hævne sig på dig.
McGovern: Rachel Maddow siger, »Åh, vi skal pause.« (McGovern)
Giv mig mikrofonen! Hvis det var dig, ville du så ikke sige,
»Siger
du,
at
USA’s
præsident
bør
frygte
efterretningssamfundet?« Det er selvfølgelig, hvad han sagde.
Hvorfor refererer jeg til dette? Juryen er ude. Han er gået
lidt op imod dem. Om han gør det mht. det russiske hack, ved
jeg ikke. Måske er [CIA-direktør Mike] Pompeo bange for at
spørge disse fyre; eller bange for at spørge … Men, hvis han
er bange, vil han så følge sin forgængers eksempel? For, Obama
var dødsens ræd for John Brennan; det er derfor, han
forsvarede ham, da Brennan hackede ind i Senatets computere.
Det er derfor, han forsøgte at forhindre offentliggørelsen af
memoet fra Senatet om CIA-tortur; for det viste, at Brennan og
de andre havde løjet gennem tænderne om effektiviteten af
torturteknikker. Så Obama forsvarede i høj grad sig selv,
eller forsvarede dem, for sluttelig at forsvare sig. Om
Schumer har ret, får vi sandsynligvis at se, snarere før end
siden.
Ross: Vi finder ud af det snarere før end siden, baseret på,
hvordan præsidenten, og hvordan det amerikanske folk,
responderer til dette pres. Prøv lige et minut at tænke: Hvad
ville det betyde, hvis Trump blev smidt ud af embedet baseret
på noget, vi ved er en fabrikering, en løgn, skabt af
efterretningstjenesterne? En løgn, der siger, Vladimir Putin
anbragte ham i embedet? Hvis USA’s præsident kan fjernes fra
embedet,
baseret
på
nonsens,
skabt
af

efterretningstjenesterne, har vi så en valgt regering i USA?
Jeg tror, det er det spørgsmål, som vi må rejse, som en
hastesag, ved at få de eksplosive nyheder om dette memo ud,
som kommer fra Veteran Intelligence Professionals for Sanity
(VIPS).
Her følger resten af webcastet i engelsk udskrift:
DIANE SARE: We are going to ask everybody watching this
program to mobilize to break this story.
I first want to
address
some of the questions that people may raise: “Of course we
know
the Russians didn’t hack the election. I voted for Trump; and
I
wasn’t told to vote for Trump by Vladimir Putin.
new
about this?”
the

So, what’s

Or people say, “We’re used to being lied to all

time. Why does this make a difference?”
First I just want to say a little bit about who some of
these people are. In case you missed it, Ray McGovern is a
former US Army and former CIA intelligence; I believe he is
fluent in Russian and has a great deal of knowledge on this.
Bill Binney, who is the co-author of this report, is the
former
NSA Technical Director for World Geopolitical and Military
Analysis, the co-founder of NSA Signals Intelligence
Automation
Research Center — that is the data-mining. But he designed in
part the technology to be able to spy on everyone; he knows
this
very well.
The expert who did the forensics on these socalled
hacks which turned out to be a leak, is someone named Skip
Holden; who’s a retired IBM Program Manager for Information
Technology. He’s the one who looked at this, who came to the

conclusion — as has been reported earlier — that there was no
hack. That what happened was that 1976MB of data were copied
in
only 87 seconds; which cannot be done over the internet. That
cannot be done through cyberspace, but only by using some kind
of
thumb drive or USB port, some kind of storage device that is
actually inserted into the computer to copy this data. And
that
this was done by someone operating in the Eastern time zone;
so
an insider. Then this was blamed on Russia.
The point is, we have in hand in this report by a group of
certified experts, proof, the documentation that this thing is
a
[inaud; 23:49] fraud from the beginning. That is extremely
important.
We discovered when going to the Congress
yesterday,
four LaRouche PAC organizers took about 1000 copies of the
VIPS
report to Congress and discovered that nobody there had heard
anything about this; which is outrageous. You might remember
before the elections that President Obama and others had
promised
there was going to be a classified briefing from the Congress,
presenting the alleged proofs that the Russians were hacking
into
the Democratic Party and sabotaging the elections; and then
such
briefing never occurred.
There never was any evidence
presented.
I just want to take a step back for a second, because on the
other hand, to understand this. When Lyndon LaRouche heard
about
Comey’s testimony and the story about Russia, he said “The
people
pushing this want thermonuclear war. If they succeed, we’re

going to have thermonuclear war with Russia.” I’d like to
remind
people that what happened in Ukraine was the direct result of
a
deliberate policy, as Jason said.
You remember it was
economic,
in terms of whether Ukraine was going to orient economically
towards Russia or Europe. They were put in a position where
they
were allegedly being forced to choose one or the other; as
opposed to working with both. So, a false crisis was created
in
order to bring in virtual actual Nazis. We can just show one
picture [Fig. 1], the first one which I think has their
Svoboda
party, which looks like swastika armbands. They violently
overthrew the government with $5 billion laundered through the
US
State Department; largely from George Soros.

Victoria Nuland,

who was under Hillary Clinton as Secretary of State. In other
words, we were provoking war with Russia; deliberately moving
NATO eastward, putting Nazis — actual supporters of Hitler and
Stephan Bandera — in power in Ukraine on Russia’s border.
Why?
Because the trans-Atlantic system is on the brink of total
disintegration. The British Empire, this empire monarchy, is
in
its final agony; it will not survive.
They’ve printed
trillions
of dollars, they’ve bailed out the banks time and again,
they’ve
created a gigantic bubble; it’s going down. Therefore, there
is
a push to expand the ability to loot and to either bluff or
directly have what they think could be a limited nuclear war
with Russia.
The same thing in Syria. People may remember, Hillary

Clinton was proposing a no-fly zone over Syria so that we
could
shoot down Russian planes in defense of ISIS. As Ray McGovern
mentioned in the interview, one of the positive developments
of
the Trump Presidency — a very significant one — is he met with
Putin, got a ceasefire; and we are no longer arming the socalled
“moderate” groups who are running around chopping people’s
heads
off and filming it. It’s a huge breakthrough.
So, I just want to underscore that the fact that we have in
our hands, by a group of highly competent professionals, the
proof that the entire story about Russia hacking the elections
was a fraud, is critical. What Jason described about this new
round of sanctions against Russia, which is based on crimes
that
were never committed. Russia did not start the violence in
Ukraine; that was launched under Victoria Nuland with funding
from George Soros and the State Department. It’s a bunch of
Nazis. They did not illegally annex Crimea. The people of
Crimea, who are predominantly Russian and Russian speaking,
held
a referendum where they voted to leave Ukraine so they
wouldn’t
be burned to death in buildings for speaking Russian; which is
what these Nazis did to people in Odessa, for example. There
was
a legitimate vote in Crimea; and there was no hack of the DNC
computers.
The evidence that came out, as Putin said “Why are people so
concerned? You should be concerned that what was leaked was
actually true”; which was that the Hillary Clinton campaign
had
ripped off Bernie Sanders in every imaginable way, and there
was
nothing honest or upfront about the way she conducted her

campaign. People suspected it, and that was then proven.
People
remember that Wasserman-Schultz had to resign.
The point is, we have this in hand; and what we are asking
you to do is several things.
One, obviously the Congress
should
stop being a bunch of sold-out, gutless wonders, and they
should
hold hearings with the actual evidence.
That is, Ray
McGovern,
Bill Binney, Skip Holden; they should be invited to testify in
hearings in the Congress. You can call into the Congressional
switchboard, which is (202) 224-3121.
You can see on the
screen
the petition [Fig. 2] being circulated by the LaRouche
Political
Action Committee.

Everybody should sign the petition, but you

should also circulate it on social media.
what

As I mentioned,

we discovered in Washington is that no one had even heard of
this
report. We have to change the so-called narrative; that’s one
thing that we’ve run into in DC.
Everyone talks about
narrative
this, narrative that, as if there’s no such thing as truth.
Well, the narrative right now is that somehow Vladimir Putin
is
responsible for every evil that’s occurred on the planet in
the
last 10 years at least; and that therefore, we should impose
sanctions on Russia and even risk a war with that country.
This
is completely insane; it is not true. The truth of the matter
is
that there is a New Paradigm which is being led by China;
which
the US can join with China and Russia. It has the potential,

as
President Trump has expressed his intent to make American
great
again.
The way we make America great again, is by
collaborating
with China, with Russia to go back to a Hamiltonian system of
political economy.
So, our job, as Mrs. LaRouche put it, is we have to get the
truth out on this story.
The Veteran Intelligence
Professionals
for Sanity — VIPS — have given us a weapon. She said, “You
know the phenomenon where people are marching across a bridge
at
such a frequency that the footsteps resonate with the
construction of the bridge; and it creates a vibration that
causes the bridge itself to collapse. What we want to do with
this mobilization is break the back of this lie.”
The
American
people have been lied to for a very long time.

We were lied

to
about the Kennedy assassination with devastating consequences
to
our republic.

We were lied to about 9/11; we were lied to

about
the Saudi and British role in 9/11 explicitly.

We are now

being
lied to about the election; and these lies could have the
consequence of running a coup d’etat against a legitimately
elected leader and putting us on a trajectory for World War
III.
We can break the back of this by circulating this report.
So, I would urge people to take the material from the
LaRouche PAC website, get it out on your Facebook accounts,
send
it out through Twitter.
Call the White House and urge
President
Trump to appoint special counsel to launch a Presidential

investigation of what happened in the DNC computers. That we
have evidence that someone, as Ray McGovern asked, What does
the
CIA know about this? What does Brennan know about this? What
does the FBI know about this? Who was it who went into the
DNC
computer and tried to make it look like Russia had done this?
President Trump, as President of the United States, has a
legitimate right to demand such an investigation. You should
call the White House and demand this. Call your Congressman
and
say “Have you read the report from the Veteran Intelligence
Professionals for Sanity? Have you read that report? Don’t
you
think there should be hearings? We have to investigate this.”
Get this out to all of your friends; it’s absolutely urgent.
Because when we break the back of this, then we can transform
the
nation.
So, I would just say that it is very important that people
take action. The LaRouche PAC website will be the center of
this
mobilization; giving you the ammunition that you need and the
resources that you need to get to your elected officials.
ROSS:

Absolutely!

And that ammunition is available for you

right here. In the video description you’ll find a link to
the
Veteran Intelligence Professionals for Sanity memo —
https://consortiumnews.com/2017/07/24/intel-vets-challengerussia-hack-evidence/. The full interview with Ray McGovern
will be available on our website over the weekend; we’ll be
posting it soon.
I just wanted to bring up one more aspect of this in terms
of the coup. Diane had brought up John Brennan. Well, John
Brennan, at the Aspen Security Forum just a couple of days
ago,

had said that if Trump fires Robert Mueller, the special
investigator, that the intelligence agencies should refuse to
go
along with it. In essence, he’s calling for a coup against
the
President based on a political decision that he might make.
So,
ask yourself: Do you want to have a government? Or do you
want
to have John Brennan and other non-elected people dictating
and
determining policy in a way that is to the absolute detriment
of
our nation? If this isn’t removed, the opportunity to work
with
Russia, to work with China, and to work towards a better
future
as Diane had mentioned, will simply be impossible.
that

So, get

memo out; make sure everybody you know reads it.
absolutely

It’s

dynamite and it definitively puts to rest the whole Russiagate
nonsense. It’ll be great to move on from that, won’t it?
So, thank you for joining us. I’m looking forward to your
action to make this a reality.

We’ll see you next time.

LPAC afslører den korrupte
løgn,

der ligger bag Russia-gate
Leder fra LaRouche PAC, 27. juli, 2017 – Løgnen om, at den
russiske regering intervenerede i de amerikanske valg til
fordel for Donald Trump, er det, der ligger bag forsøget på nu
at arrangere et kup mod ham – ligesom den »farvede revolution«
i Ukraine i 2014 – for at vælte præsidenten og USA’s
forfatningsmæssige regering. Lyndon LaRouche har sagt, at,
skulle dette kup imod Donald Trump lykkes, ville resultatet
blive atomkrig på kort sigt.
Dette kupforsøg har endnu ikke haft held til at vælte
regeringen, men det har skabt kaos; stækket den politiske
proces; afskallet det Demokratiske Parti; og været med til at
blokere præsidenten i at opfylde kampagneløfter, der er
afgørende for en økonomisk genrejsning – især genindførelsen
af Glass/Steagall-loven og genopbygningen af Amerikas
infrastruktur.
LaRouche PAC’s internationale fredags-webcast den 28. juli vil
blotlægge løgnen om »Russia-gate«. Alle må se det. Her er et
par linjer for at forberede jer på, hvad I får at se.
Lad os gå omkring et år tilbage, til oprindelsen til
anklagerne om russisk indblanding. De fleste amerikanere er
måske ikke klar over dette – eller, hvad der er mere
sandsynligt, husker det ikke længere, fordi de er blevet så
totalt hjernevasket – men grundlaget for anklagen om russisk
indblanding er anklagen om, at den russiske regering – ved
hjælp af et online-individ ved navn »Guccifer 2.0« – hackede
den Demokratiske Nationalkomites (DNC) e-mail-filer over
Internettet og gav dem til Julian Assanges organisation
»WikiLeaks«. (I parentes bemærket: husk, at WikiLeaks begyndte
at offentliggøre DNC-e-mails online den 27. juli, 2016. Det er
værd at bemærke, at disse filers korrekthed aldrig er blevet
betvivlet, og at deres beviser for, at DNC havde interveneret
i primærvalgprocessen til fordel for Hillary Clinton, og imod

Bernie Sanders, var så stærke, at formand for DNC Debbie
Wasserman Schultz blev tvunget til at træde tilbage.)
Men det, der med overlæg er blevet sløret i massemediernes
dækning og i den fejlbenævnte, såkaldte »Vurdering fra
efterretningssamfundet« af russisk indblanding i valget – er,
at der var TO separate tilfælde, hvor private DNC-filer blev
offentliggjort, og ikke ét. Det ene tilfælde skete gennem
Julian Assanges WikiLeaks-organisation, som insisterer på, at
de filer, den kom i besiddelse af, blev »lækket« af en insider
med legitim adgang til dem, og ikke »hacket« over Internettet.
Det andet, og anderledes tilfælde, er det, der associeres til
»Guccifer 2.0«-individet, som insisterer på, at han »hackede«,
dvs., stjal filerne over Internettet – men denne påstand er,
viser det sig nu, falsk!
Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) har
gentagne gange forlangt beviser, der forbinder »Guccifer« og
Assanges WikiLeaks, men der er aldrig blevet fremstillet nogen
beviser!
De kronologiske begivenheder (iflg. rapport http://g-2.space/)
begynder med, at Julian Assange den 12. juni, 2016, under et
massecirkuleret interview til Storbritanniens ITV sagde, at
»vi har e-mails med relation til Hillary Clinton, som vil
blive offentliggjort«. Den 14. juni udgav DNC en erklæring om,
at de havde opdaget, at deres servere var blevet hacket. Den
15. juni tog en person, der kaldte sig »Guccifer 2.0«,
ansvaret for hacket og hævdede at være en kilde for WikiLeaks.
De første fem dokumenter, han udlagde, var forfalsket med
russiske fingeraftryk.
Veteran Intelligence Professionals for Sanity’s (VIPS)
Memorandum af 24. juli til præsidenten, »Var det ’russiske
hack’ et inside job?« anfører kriminaltekniske beviser, der
beviser, at:
»Ud fra det tilgængelige materiale konkluderer vi, at den

samme inside-DNS kopierings/læk-proces blev anvendt på to
forskellige tidspunkter, af to forskellige enheder, og til to
klart forskellige formål:
»(1) et inside læk til WikiLeaks, før Julian Assange den 12.
juni meddelte, at han var i besiddelse af DNC-dokumenter og
havde til hensigt at offentliggøre dem (hvilket han gjorde 22.
juli) – med det angivelige formål at afsløre en stærk partisk
indstilling over for Clintons kandidatur; og
(2) et separat læk den 5. juli for forbyggende at belaste alt,
WikiLeaks senere måtte offentliggøre, for at vise, det kom fra
et russisk hack.« Sidstnævnte læk blev associeret til
»Guccifer 2.0«-individet.
De data, der var blevet lækket den 5. juli, blev udlagt den
13. september, angiveligt af »Guccifer 2.0«. Der var tilføjet
elementer, der skulle involvere Rusland, inkl. for- og
mellemnavnet på grundlæggeren af det hemmelige sovjetiske
politi – skrevet med kyrilliske bogstaver – samt navnet
»Ernesto Che« for Ernest »Che« Guevara (1928-67),
argentinsk-cubansk, marxistisk revolutionær.

en

For klarhedens skyld skal det bemærkes, at den
»kriminaltekniske analyse«, som VIPS refererer til, var en
analyse af de data, der blev udtrukket af filerne, udlagt på
Internettet den 13. september – og ikke en analyse, der blev
gennemført af DNC’s computere. DNC har ikke givet nogen udover
deres egne kontrahenter adgang til deres computere. Den fyrede
FBI-direktør Comey siger, DNC nægtede FBI adgang, således, at
Comey befandt sig i den usædvanlige position af angiveligt at
løse århundredets forbrydelse – dvs. russisk indblanding i
valget – uden at have fået adgang til gerningsstedet. Han var
sandsynligvis bange for, at nogle af hans agenter skulle finde
ud af for meget.
Se fredags-webcastet. Vi er i færd med at omstøde denne
massive svindel. Kongressen må efterforske det. Intet bliver

igen som før.
Foto: Præsident Donald J. Trump og American Legion Boys
Nation, 26. juli, 2017. (Whitehouse Photo)

Fælleserklæring UNICEF, WHO
og WFR:
Yemen står over for »den
værste
koleraepidemi
i
verden«
27. juli, 2017 – Ødelagt af den saudisklancerede krig, der
begyndte i 2015 og fortsætter frem til i dag, står Yemen over
for »det værste koleraudbrud i verden«, erklærede FN i denne
måned.
I kølvandet på deres nylige besøg til Yemen erklærede cheferne
for
tre,
store
FN-organisationer
–
UNICEF,
Verdensfødevareprogrammet
(WFP)
og
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) – at »Dette er det værste
koleraudbrud i verden midt i verdens største, humanitære
krise«. Alene i de seneste tre måneder er der registreret
400.000 tilfælde af formodet kolera og næsten 1.900 relaterede
dødsfald, og hvis ikke tingene vendes, kunne antallet af
koleratilfælde nå op på 600.000, rapporterede de, iflg.
Vatican Radio.
I en fælles erklæring sagde de tre organisationer, at tusinder
bliver syge hver dag. Der kræves vedvarende indsatser for at
standse sygdommens spredning. Næsten 80 % af Yemens børn har

brug for omgående humanitærhjælp. »Kommunikationsofficer Reem
Nada, der talte med Lydia Kane fra Sana’a by, talte om den
aktuelle situation på stedet. Koleraudbruddet er i realiteten
i færd med at blande en meget kompleks situation i Yemen,
fordi vi allerede har fejlernæring, vi har sult, 70 millioner
[sic] mennesker lider og ved ikke, hvor deres næste måltid mad
skal komme fra«, rapporterede Vatican Radio i dag.
Cheferne for de tre FN-organisationer opfordrer nu det
internationale samfund til at fordoble sin støtte til det
yemenitiske folk, sagde Vatican Radio.
Foto: En pige står ved nogle plastikdunke, mens en tankvogn
fra en velgørenhedsorganisation udleverer drikkevand i Sana’a,
Yemen.
RETTELSE
Vores nyhed den 28. juli, der handler om FN’s erklæring om den
alvorlige
koleraepidemi
i
Yemen
http://schillerinstitut.dk/si/?p=20847, videregav et fejlcitat
fra Vatican Radio om, at, ud over kolera, »70 millioner
mennesker lider og ved ikke, hvorfra deres næste måltid mad
skal komme«. Yemens befolkning er imidlertid omkring 28
millioner. Den fælles erklæring fra UNICEF, WFP og WHO lød:
»Landet er på randen af hungersnød, med over 60 % af
befolkningen, der ikke ved, hvorfra deres næste måltid skal
komme. Næsten 2 millioner yemenitiske børn er akut
underernærede. Underernæring gør dem mere udsat for kolera;
sygdomme skaber mere underernæring. En ond kombination.« I
betragtning af Yemens 28 millioner mennesker er 60 % nærmere
ved 17 mio., der lider af underernæring.
(-red.)

Zepp-LaRouche hilser Sigmar
Gabriels krav om ny detente
velkommen,
men kræver, han fortæller
sandheden om Ukraine-kuppet
27. juli, 2017 – I noget, der ligner et skift i politik, har
den tyske udenrigsminister Sigmar Gabriel (SPD) krævet en
politik for »ny detente«, i et interview til magasinet Focus
16. juli, og som vi rapporterede den 20. juli.
Den tyske topdiplomat opfordrede »alle« til at forstå Moskvas
holdning i en række internationale spørgsmål. »Putin er
skuffet over Vesten«, sagde han, blandt andre årsager, fordi
EU holdt forhandlinger om tilknytning med Ukraine, uden at
drøfte spørgsmålet med Rusland. Men efter hans mening, kan
spændingerne mellem Rusland og Tyskland ikke blive reduceret,
før krisen over Ukraine løses.
Det fik formand for Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche,
til at kommentere, at, alt imens Gabriels erklærede ønske om
at forbedre relationerne med Rusland og gradvist ophæve
sanktionerne var konstruktivt, så er det, der er nødvendigt,
en offentlig tilbagevisning af »hele den såkaldte ’narrativ’
om det, det førte til Ukraine-krisen«.
Denne krise blev ikke forårsaget af Ruslands angivelige
»annektering« af Krim, sagde hun, men var et resultat af
årtier lange forsøg på at fremprovokere »regimeskifte«, som
førte til »en ’farvet revolution’ i Kiev«. Alene USA’s
Udenrigsministerium havde brugt $5 mia. frem til februar 2014
på at »promovere demokrati« i Ukraine sådan, som daværende
viceudenrigsminister for europæiske og eurasiske anliggender,

Victoria Nuland, dengang offentligt indrømmede. Krisen blev
mere akut, fortsatte Zepp-LaRouche, da EU skyndte sig for at
få Ukraine ind i en Associeringsaftale, »som ville have
oversvømmet Rusland med EU-produkter pga. toldaftalerne mellem
Rusland og Ukraine« og som, gennem forlængelse, ville have
givet NATO »adgang til Sortehavets havne«.
I virkeligheden var »udviklingen i Østukraine og
folkeafstemningen i Krim, der gav flertal til dem, der var
favorabelt indstillet over for en tilslutning til Rusland, en
reaktion til kuppet, der blev gennemført i Kiev af fascistiske
Banderist-styrker, støttet af Vesten.« Denne »udbredte
narrativ, som ligger bag anti-Putin-propagandaen, må erstattes
af sandheden«, sluttede Zepp-LaRouche.
Foto: Tysklands udenrigsminister Sigmar Gabriel (højre) hilser
på sin russiske modpart, Sergei Lavrov, under førstnævntes
besøg i Moskva i marts, 2017. Gabriel krævede en dialog for at
mindske spændinger.

Økonomisk rådgiver til den
tyske
regering
advarer,
rentestigning
kunne
fremprovokere bankkrise
27. juli, 2017 – Isabel Schnabel, et ud af fem medlemmer af
Tysk Økonomisk Ekspertråd, advarede i dag om, at en stigning i
rentesatsen kunne fremprovokere en ny finanskrise pga. af
bankernes derivat-væddemål om rentesatserne. Schnabels
udtalelser blev udgivet af Frankfurter Allgemeine Zeitung som
en del af tyske økonomers respons til Janet Yellens (chef for

Federal Reserve) udtalelse, »ikke flere finanskriser i vores
levetid«. Alle de interviewede: Clemens Fuest, Peter Bofinger,
Jens Weidmann, Axel Weber og Isabel Schnabel, udfordrede
Yellens udtalelse og opremsede det, der efter deres mening
stadig udgør en kilde til risici for systemet, men det er kun
Schnabel, der har sat fingeren på det ømme punkt. De andre
skvaldrer om kapitaltilstrækkelighed, statsgæld og de
sædvanlige dogmer om budgetnedskæringer.
»En fare for stabiliteten er de høje risici for ændringer i
rentesatserne, der f.eks. er blevet opbygget i
bankregnskaberne«, skriver FAZ i sin rapportering af Schnabels
synspunkter. »En pludselig stigning i satserne kunne true
bankernes solvens«, advarer Schnabel. Desværre er der ingen,
heller ikke Schnabel, de nævner løsningen: Glass-Steagall.
FAZ har også en side med tre artikler, dedikeret til »ti år
efter IKB-bankskandalen«, hvor de gennemgik finanskrisen.
Norbert Kuls fra New York nævner USA’s Angelides-kommissionens
rapport, der opregner afregulering blandt krisens årsager, men
igen omhyggeligt undgår at nævne de to, forbudte ord (GlassSteagall…).
Den 25.juli rapporterede Financial Times om endnu en kilde til
søvnløse nætter for ECB-præsident Mario Draghi, de såkaldte
»zombie-selskaber«, hvis overlevelse afhænger af rigelige
penge fra centralbanken, og hvis antal i dag er højere end i
2008. Merrill Lynch har gennemført en undersøgelse af sådanne
zombie-selskaber
ved
at
undersøge
den
såkaldte
rentedækningsrate (dvs., med hvor stor lethed, et selskab kan
betale renterne af sine lån, -red.), og som udgør forholdet
mellem indkomst før renter og skatter (EBIT) og
rentebetalinger. Undersøgelsen definerer et zombie-selskab som
et selskab med en rentedækningsrate »på eller under 1 gang«
indkomsterne. Raten af sådanne selskaber er i dag på 9 %.

Hvert træ i skoven vil falde
Leder fra LaRouche PAC, 26. juli, 2017 – Vi befinder os ved et
punkt, hvor vi kan sænke hele svindlen med Trump/Russia-gate
på begge sider Atlanten, og ændre den strategiske dynamik fra
defensiven til offensiven, fremførte Helga Zepp-LaRouche i
dag. Denne offensiv betyder at begrave Wall Streets og City of
Londons morderiske spekulationssystem og bringe USA og Europa
ind i fuldgyldigt samarbejde med det kinesisk-russiske Bælte &
Vej Initiativ.
De eksplosive afsløringer, der kan bruges til at sænke Russiagate farcen, er blevet leveret i det åbne memo, der er sendt
til præsident Trump af Veteran Intelligence Professionals for
Sanity (VIPS), og som rapporterer om professionelle
kriminaltekniske undersøgelser, udført på den såkaldt
»russiske hacking« af DNC-computere under den amerikanske
præsidentvalgkamp i 2016. Disse tekniske undersøgelser viser,
at operationen ikke var et »hacking-job«, men derimod et
insider-»læk« – dvs., at det umuligt kunne have været udført
af Rusland.
Samtidig med, at nyheden om VIPS-memoet begynder at komme ud –
anført af aktivister og publikationer fra LaRouche-bevægelsen
i hele verden, og på sådanne steder som den russiske
nyhedstjeneste RT og i Zero Hedge – har Ray McGovern, en
pensioneret CIA-analytiker og VIPS-leder, optrappet affæren
ved at rette fingeren direkte mod tidligere FBI-direktør,
James Comey, blandt andre. I et videointerview til RT, udgivet
på deres website i dag, blev McGovern spurgt, hvorfor han
mente, FBI ikke havde undersøgt DNC’s computere og udført
nogen kriminaltekniske undersøgelser.
»Svaret på dette er noget, som Kongressen og præsidenten bør

forfølge. Det er latterligt, at James Comey, tidligere FBIdirektør, skulle sige, ’Åh, Demokraternes Nationalkomite ville
ikke lade os undersøge deres computere’. Vi taler om en
krigshandling her, ikke sandt? … Det er embedsmisbrug! … Var
han med i denne lille operation, der var mulig gennem CIA’s
evne til at ’sløre’? Jeg kender ikke svaret på dette, men
præsident Trump skulle kunne være i stand til at finde ud af
svaret på det.«
Det er præcis, hvad Trump må gøre. Han må fastslå, hvem, der
er ansvarlig; stille dem for retten; og sikre, at »ethvert træ
i skoven vil falde« og nedtage alle aktiver internt i USA’s
efterretningssamfund, som er i stald hos Det britiske Imperium
– og ligeledes dem, der er forskanset i hans egen regering, og
som giver ham råd om ikke at opfylde sit kampagneløfte om at
genindføre Glass-Steagall og ikke gå fuldt og helt med i Bælte
& Vej Initiativet.
Briternes

satsning

går

ud

på

at

sikre,

at,

når

det

transatlantiske system disintegrerer – hvilket kunne ske,
hvornår, det skal være – så er der ingen stabile, fungerende
regeringer, der er åbne over for at vedtage de nødvendige
politikker, især, hvis de presses til det af deres vælgere.
Dette er grunden til, at briterne er i færd med at
destabilisere flere regeringer i hele Europa, og til, at de
forsøger at gennemføre et statskup imod Trump-administrationen
i USA. Og det er ligeledes grunden til, at vi må sørge for, at
det mislykkes for dem.
Foto: Tidligere vicejustitsminister James Comey (venstre)
sammen med præsident Barack Obama (midt) og afgående FBIdirektør Robert Mueller (højre) ved Comeys nominering til at
blive den syvende direktør for FBI. 2013. (FBI photo)

Russisk-kinesisk
gang i Østersøen

øvelse

i

25. juli, 2017 – Den fælles, russisk-kinesiske flådeøvelse er
i gang i Østersøen, og litauerne forsikrer os om, at de holder
nøje øje med den. »Litauen observerer nøje og konstant øvelser
og anden militæraktivitet, der udføres i nabolaget, og
videregiver information, som det får, til NATO-allierede«,
sagde den litauerske viceforsvarsminister Vytautas Umbrasas
til det regionale nyhedsbureau BNS tirsdag. Den skotske,
politiske aktivist, Chris Bambery, sagde imidlertid til
Sputnik, at den russisk-kinesiske øvelse er en naturlig
respons til NATO’s udvidelse helt frem til »grænsen til
Smolensk«.
Når øvelsen først er forbi, vil de kinesiske skibe sammen med
den russiske flåde den 30. juli deltage i en flådeparade i
Skt. Petersborg for at fejre 100-års jubilæet for den russiske
flåde, og som også vil omfatte skibe fra Ruslands nordflåde. I
går skabte to af disse skibe, atomkrydseren Piotr Velikij og
ubåden af Typhoon-klassen Dmitry Donskov, verdens største ubåd
(som, endskønt den er i drift, i de seneste år hovedsagligt er
blevet brugt som prøveskib for det ubådslancerede Bulava
ballistiske missil), en hel del røre i Danmark, da de
passerede gennem danske stræder på vej til Skt. Petersborg.
Billedet af de to skibe, ledsaget af en oceangående slæbebåd,
som passerer under Storebæltsbroen, er ganske spektakulært.
Foto: Verdens største ubåd sejler under Storebæltsbroen med
kurs mod Østersøen. (Videograb, YouTube)

Den
amerikanske
hærs
øverstkommanderende
for
Europa Ben Hodges
bekymret over Ruslands »varme
ånde« i Sverige
25. juli, 2017 – Den amerikanske hærs øverstkommanderende for
Europa, generalløjtnant Ben Hodges, var i går i Sverige, hvor
han oppiskede samme paranoide russofobi, som han gjorde i
Østeuropa
i
sidste
uge.
»Rusland
har
ændret
sikkerhedsmiljøet«, sagde Hodges til den svenske avis Dagens
Nyheter. »Vi er nødsaget til at reagere på dette, og ikke blot
USA, men hele NATO. Landene nærmest bjørnen har historiske
erfaringer. De føler bjørnens varme ånde – og de er de mest
bekymrede.«
Hodges var i Sverige som forberedelse til Aurora 17-øvelsen,
der finder sted i september, og som vil involvere 19.000
tropper, inkl. 1.435 soldater fra USA, 270 fra Finland, 120
fra Frankrig og mellem 40-60 fra hvert af landene Danmark,
Norge, Litauen og Estland. »Aurora 17 er den første og største
øvelse af sin art i mere end 20 år«, lød det fra Sveriges
bevæbnede styrker.
Som respons på det anti-russiske hysteri, skabt af NATO, har
Sverige været i gang med at genmilitarisere den svenske ø
Gotland midt i Østersøen (øen var blevet afmilitariseret i
2005). »I har en meget vigtig, strategisk opgave her«, sagde
Hodges. »Jeg tror ikke, der nogetsteds er en ø, der er
vigtigere.«
Foto: Den amerikanske hærs øverstkommanderende for Europa, Ben
Hodges, på besøg i Litauen. (Photo: AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Kinas første omsejling af den
arktiske rand er nu i gang;
»Snedragen« sejlede ud fra
Shanghai på en 20.000 mil
lang rejse
21. juli, 2017 – Under stor fanfare satte Kinas isbryder
»Snedragen« i går sejl fra Shanghai for at påbegynde en 83
dage og 20.000 mil lang rejse i landets første omsejling af
den arktiske rand. Et 96 mand stort mandskab er om bord. Det
ukrainskbyggede fartøj, der har været i tjeneste siden 1994,
vil for første gang sejle den nordvestlige sejlrute, snarere
end den nordøstlige, der er mindre udfordrende med mindre is.
Dette bliver Kinas ottende, arktiske ekspedition. Lin Sanqing,
vicedirektør for Statens Havadministration, sagde, »Normalt
gennemføres arktiske ekspeditioner en gang hvert andet år. Fra
og med i år har vi planlagt at øge frekvensen af
ekspeditioner.« I år planlægger Kina at åbne sin 5. arktiske
forskningsstation.
Forskere om bord på »Snedragen« vil studere navigation, marin
biodiversitet, hydrologi, biologi, kemi og forurening i
Arktis. Fartøjet blev oprindeligt designet til at transportere
forsyninger til Kinas forskningsstationer og har sejlet et
halvt dusin ture. Kina har flere end 500 arktiske forskere og
fire forskningsstationer i Arktis.
I maj fremsatte prof. Li Xiguang ved Tsinghua Universitet, at
Kinas Silkevejsstrategi sandsynligvis vil omfatte Arktis og
blive benævnt, »Ét Bælte, én Vej, én Cirkel«. Selv om Kina

ikke er en arktisk kyststat,
»engagement« i området.

har

det

haft

et

aktivt

Foto: Et medlem af det kinesiske forskerteam vinker, før han
går om bord på forskningsskibet og isbryderen, Xuelong, eller
»Snedragen«, i Shanghai, 20. juli, 2017. Den kinesiske
isbryder satte torsdag sejl og satte ud på landets første
omsejling af den arktiske rand. (Xinhua/Fang Zhe)

’Russisk hacking’
som internt job.
LPAC kortvideo

afsløret

Leder fra LaRouche PAC, 25. juli, 2017 – Det ekstraordinære
memorandum, fremstillet af Veteran Intelligence Professionals
for Sanity (VIPS) i går, demonstrerer endegyldigt, at de
såkaldte russiske hack af Demokraternes Nationalkomite (DNC),
slet ikke var hack, med derimod læk, udført af nogen, der
havde fysisk adgang til DNC’s computere. Dataene blev dernæst
manipuleret for at belaste Rusland. Læs hele det eksplosive
VIPS-memorandum her.
Video, Jason Ross:
»I går publicerede en gruppe ved navn Veteran Intelligence
Professionals for Sanity (VIPS) et memo, der destruerede
påstanden om, at Vladimir Putin og russerne ’hackede’ det
amerikanske præsidentvalg for at anbringe Donald Trump i
embedet. De tilbageviser specifikt vurderingen af 6. januar,
foretaget af håndplukkede medlemmer af et par amerikanske
efterretningstjenester, der havde påstået, at »den russiske
præsident
Vladimir
Putin
havde
beordret
en

indflydelseskampagne i 2016, målrettet mod det amerikanske
præsidentvalg«, for at anbringe Donald Trump i embedet. Ifølge
dette regeringsmemo af 6. januar, så, udover angiveligt at
udløse en drabelig hær af internet-trolde, så vel som også at
udløse russisk propaganda gennem den snigende benævnte,
russiske Tv-kanal, Russia Today, påstår regeringsdokumentet,
at russisk militærefterretning benyttede en hacker, kendt som
’Guccifer 2.0’, til at hacke DNC og udlevere materiale til
WikiLeaks. Dette materiale viste sig så at være pinligt for
Clinton-kampagnen og afslørede, at DNC havde modarbejdet
Clintons modkandidat i primærvalgene, Bernie Sanders.
WikiLeaks fastholdt, at det materiale, de offentliggjorde, var
et læk, ikke et hack, og at det ikke kom fra Rusland. Dengang
insisterede VIPS på, at alle beviser pegede på, at materialet
var et læk snarere end et hack.
Kort tid efter, at WikiLeak meddelte, at det havde dette DNCmateriale sidste juni, dukkede dette nye, internet-individ,
Guccifer 2.0, op på scenen og hævdede, at han hackede DNC, og
omgik WikiLeaks ved at udgive flere DNC-dokumenter.
Metadataene på nogle af disse dokumenter omfattede en ’sidst
ændret’-bruger ved navn Felix Edmundovich, skrevet med
kyrilliske skrifttegn, og opkaldt efter Felix Edmundovich
Dzerzjinskij, den første chef for det Sovjetiske Hemmelige
Politi. Hovsa! Dernæst afslørede klodsede interviews af
’Guccifer 2.0’, der påstod at være rumæner, at han faktisk
ikke var bekendt med dette sprog og måske skjulte sin sande
identitet. Disse spor blev præsenteret som bevis på, at det
var russisk involvering; at ’Guccifer 2.0’ var et russisk
hack, der tilsigtede at influere på det amerikanske
præsidentvalg.
VIPS-memoet, der blev offentliggjort i går, i hvilke
undersøgelser af sites af en computertekniker og af Adam
Carter, giver stærke tekniske beviser, der peger på en
overlagt anbringelse af russisk metadata og at kilden til
filerne, der kom fra ’Guccifer 2.0’, kom fra en direkte, lokal

adgang til DNC-netværket. Ikke et computer-fjernhack. Det
tempo, hvormed filerne blev overført og senere offentliggjort
af ’Guccifer 2.0’, var alt for højt til, at det kunne være
gjort via en Internetforbindelse, men som derimod er i
overensstemmelse med at kopiere gennem et lokalt netværk til
et eksternt USB-stik eller USB-nøgle. Tider, der er lagret i
filernes og arkivernes metadata, peger på, at manipulationen
med filerne var udført i Østkyst-tidszone (USA). Dette var
ikke et hack. Den senere tilføjelse af russiske metadata,
inklusive navnet Felix Edmondovich, skete også med fuldt
overlæg.
Hvad betyder så alt dette? Efter WikiLeaks meddelte, at det
havde materiale fra DNC, blev der lanceret en operation, der
skulle tilføje russiske fingeraftryk og frembringe et
angiveligt sekundært læk af materiale. Der er mere i alt
dette, som jeg vil opfordre til, at I læser i det komplette
memorandum, der opfordrer præsidenten til at efterforske CIA,
især tidligere direktør John Brennan, samt FBI, for det falske
hack og den falske tilskrivning til Rusland. Husk på, at alt
dette sker pga. Donald Trumps kurs mod en detente med Rusland
og imod den igangværende krigsførelse, der promoveres af
aktører, kendt som ’deep state’ (’staten i staten’) i USA.
Præsidenten må slå tilbage mod disse tjenester for at kunne
forfølge sin egen politik; og, at slå kraftigt tilbage mod
dette ’Russia-Gate’ er altafgørende for at få det til at ske.«

SIDSTE NYT: Hr. præsident,
efterforsk

omgående dette; det sprænger
hele kuppet
imod Dem i stykker!
Leder fra LaRouche PAC, 25. juli, 2017 – Vi afbryder sjældent
vores faste nyhedsstrøm på denne webside. Det gør vi nu, fordi
det ekstraordinære memorandum, der i går blev fremstillet af
Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS),
endegyldigt demonstrerer, at den såkaldte russiske hacking af
Demokraternes Nationalkomite (DNC) slet ikke var hacking, men
læk, udført af nogen, der havde fysisk adgang til DNC’s
computere. Dernæst blev dataene manipuleret for at belaste
Rusland. Hele det eksplosive VIPS-memorandum kan læses her.
VIPS, der omfatter NSA’s tidligere tekniske direktør William
Binney, støtter op om den uafhængige, kriminaltekniske
analyse, som en gruppe, der omfatter Skip Folden, pensioneret
IBM Program Manager for Information Technology U.S., har
foretaget. En sådan kriminalteknisk analyse blev ikke
foretaget i nogen af de såkaldte »vurderinger«, der blev
udført af Obamas efterretningssamfund. VIPS erklærer, at der
var to interne læk fra DNC. Den første fandt sted i juni,
2016, nogen tid før Julian Assanges meddelelse den 12. juni
om, at han var i besiddelse af DNC-dokumenter og havde til
hensigt at offentliggøre dem. Det andet læk fandt sted 5.
juli, 2016, for at beskadige alt, WikiLeaks måtte
offentliggøre, ved at »vise, det kom fra et russisk hack«. Som
det er velkendt, så offentliggjorde WikiLeaks sin DNCguldgrube, der viste, at Hillary Clinton og DNC konspirerede
om at rigge det Demokratiske præsident-primærvalg imod Bernie
Sanders.
Hovedresultaterne af den kriminaltekniske efterforskning er,
at, den 5. juli, 2016,

»i de tidlige aftentimer Eastern Daylight Time, var der nogen,
der arbejdede i EDT-tidszonen med en computer, direkte
forbundet til DNC’s server eller DNC Local Area Netværk, som
kopierede 1.976 megabytes af data på 87 sekunder over på en
ekstern lagerfacilitet. Dette tempo er mange gange hurtigere
end det, der er fysisk muligt med et hack. Det ser således ud
som om det angivelige hack af DNC af Guccifer 2.0 (WikiLeaks
selvudråbte kilde) ikke var et hack af Rusland eller nogen
anden, men snarere var en kopi af DNC-data over på en ekstern
lagerfacilitet. De tekniske undersøgelser, der blev udført af
metadata, afslørede, at der efterfølgende skete en syntetisk
sammenfletning – et klip-og-klistre-job, der brugte en russisk
model, med det klare formål at tilskrive dataene et russisk
hack. Dette blev alt sammen udført i Østkystens tidszone.«
VIPS-memoet opfordrer præsidenten til at efterforske CIA, især
tidligere direktør John Brennan, og FBI, for på falsk grundlag
at tilskrive Rusland det falske hack. De nævner CIA’s evne til
at skabe hack under falsk flag på baggrund af de nyligt
afslørede Vault 7-instrumenter, inklusive Marble Framework. I
denne forbindelse opfordrede tidligere CIA-direktør Brennan,
grundlæggende set, til et kup mod præsident Trump på det
nyligt afsluttede Aspen Security Forum, ifald præsident Trump
fjerner særlig rådgiver Robert Mueller, hans (Brennans)
håndplukkede favorit til at fortsætte deres illegale og
forfatningsstridige krig imod præsident Trump. Vi foreslår, at
præsidenten kræver en omgående efterforskning af Brennan og
hans ligesindede i stedet, både af et nyligt udnævnt
specialråd og af Kongressen. Hvis du læser dette og ønsker at
gøre noget ved det, så cirkuler venligst denne erklæring så
vidt omkring som muligt og ring til din senator eller
repræsentant og kræv en efterforskning.
Foto: Tidligere CIA-direktør John Brennan i samtale med
daværende præsident Obama. (Photo: Pete Souza/The White House)

Russia-gate
afsløret
som
total svindel –
Det haster med en offensiv
for et amerikansk
-russisk-kinesisk
Nyt
Paradigme
Leder fra LaRouche PAC, 25. juli, 2017 – VIPS-rapporten, som
vi dækkede i går[1], viser, at Demokraternes Nationalkomites
(DNC) computere ikke blev hacket, men at WikiLeaks’
offentliggørelse blev lækket af nogen, der havde adgang til
DNC’s servere. Der blev brudt ind i de samme servere i juli
for at miskreditere WikiLeaks’ information, gennem at ændre
metadata til at reflektere russisk hacking. En erklæring med
flere detaljer er udlagt på LaRouche PAC. Helga Zepp-LaRouche
påbød, at denne erklæring, samt nedenstående video, skal
cirkuleres internationalt, og på alle tænkelige sprog. »Gå til
den som død og helvede«, lød hendes instrukser.
Denne rapport sprænger de ’falske nyheder’ om russisk
indblanding i det amerikanske præsidentvalg i småstykker, og
sammen med dem, den konstruerede russofobi, der har domineret
de amerikanske medier og det meste af Kongressen i det seneste
år. Det involverer også CIA og FBI i den beskidte operation,
da det er blevet afsløret, at CIA har udviklet programmer til
at skabe et falsk spor til kilden til hackerangreb, de rent
faktisk selv udfører – præcis, som det fandt sted i dette
tilfælde. Obamas håndgangne mænd, tidligere DNI-chef James

Clapper og CIA-chef John Brennan, som begge stadig er i front
af kupforsøget mod præsident Trump, må omgående efterforskes,
både af et nyligt udpeget særligt råd og af USA’s Kongres.
I dag påpegede Lyndon LaRouche, at denne forræderiske
operation var rettet mod, ikke alene at ødelægge præsident
Trumps indsats for at afslutte imperieopdelingen af USA kontra
Rusland og Kina, men også at ødelægge hele den amerikanske
økonomi. Trump har ført kampagne for en genindførelse af
Glass-Steagall, storstilet infrastrukturudvikling og en
tilbagevenden til Alexander Hamiltons Amerikanske Økonomiske
System. Men, han er blevet tvunget til at bruge sin tid på at
forsvare sig mod de løgnagtige og ondsindede anklager om
»aftalt spil« med Rusland. Dette har han gjort på
beundringsværdig vis og har arbejdet sammen med Rusland for at
besejre ISIS samtidig med at arbejde på den Nye Silkevej – men
det har været på bekostning af de presserende
nødforholdsregler, der kræves for at genrejse den amerikanske
økonomi og forberede sig til det fremstormende kollaps af
finansboblen, der blev skabt under Obama.
Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov identificerede
dette aspekt af den af Obama skabte krise. I samtale med en
kurdisk avis i dag sagde Lavrov, at både USA og Rusland
»arvede en bunke problemer« fra Obama-administrationen, som
»valgte at gøre ubehagelige ting for at underminere de
amerikansk-russiske relationer«, og som skabte det antirussiske »massehysteri«.
Trump udviser personlig styrke i konfronteringen af disse
korrupte efterretningsnetværks forbrydelser. I dag beskrev han
det CIA-program under Obama, der bevæbnede og uddannede
terrorister i Syrien til at vælte Assad-regimet – et program,
som Trump lukkede ned tidligere på ugen – som en »massiv,
farlig og ødsel« operation imod en suveræn stat. Tidligere
ambassadør Chas Freeman roste Trump for dette træk og sagde,
at det illegale CIA-program bidrog til »hundrede tusinder af
dødsfald blandt syrere og mange flere millioner fordrevne«.

Dette er et stort mulighedernes øjeblik. En afslutning af
»regimeskifte-forræderiet« mod præsident Trump er både mulig
og presserende, for at vi kan koncentrere os om at genopbygge
den forfaldne, amerikanske økonomi og tilslutte os Kina og
Rusland omkring den Nye Silkevej, for at genopbygge hele
verden sådan, som LaRouche-bevægelsen har promoveret det i det
seneste halve århundrede.
Foto: Præsident Trump taler på en internatonal spejderlejr i
West Virginia, 24. juli, 2017. (Whitehouse Photo)
[1]
https://consortiumnews.com/2017/07/24/intel-vets-challenge-rus
sia-hack-evidence/

Sverige: Bankopdeling igen i
front
på
det
svenske
Vänsterpartiets dagsorden
24. juli, 2017 (Stockholm) – I en lang kronik i Svenska
Dagbladet i dag kræver Ulla Andersson, økonomisk talsperson
for det svenske Vänsterpartiet, bankopdeling og en række
forholdsregler for at begrænse de finansielle risici for
svenske skatteborgere. Under overskriften, »Jättebanker sätter
Sverige
i
en
riskfylld
position«
https://www.svd.se/jattebanker-satter-sverige-i-en-riskfylld-p
osition, påpeger hun de fire store, svenske bankers enorme
proportion i forhold til den svenske nationaløkonomi. »Sverige
har en banksektor i en størrelse, som få andre lande har. Vi
er på en tredjeplads, når man tager bankernes totale aktiver i

betragtning i forhold til BNP. Kun Schweiz og Holland har
større banksektorer«, skriver Andersson og påpeger, hvordan
dette udgør en fare for beskæftigelsen, velfærden og
statsfinanserne i tilfælde af en finanskrise.
Andersson understreger, at, på trods af de nye EU-regler om
bail-in, så er det skatteborgerne, der bærer hovedrisikoen.
Landets fire store banker kontrollerer 70 % af al kredit og er
»forbundet til hinanden ved at eje hinandens sikrede
obligationer, hvilket betyder, at, hvis en af bankerne har
problemer, kommer alle de andre automatisk ind i farezonen«.
Det er ligeledes tilfældet, tilføjer hun, at den implicitte
garanti får bankerne til at vokse sig endnu større, da de
låner billigere end andre banker på markedet. Ifølge
Centralbanken sparer disse fire banker SEK26 milliard svenske
kroner om året.
Andersson fremfører, at spørgsmålet drejer sig om »en
banksektor af enorme proportioner i forhold til landets
økonomi. Finansiel stabilitet må derfor altid være i fokus«.
Hun kræver en bankopdelingslov og også en offentlig
undersøgelse af bankstrukturer for at afgøre, hvordan den
oligopole (’få udbydere’) banksektor kunne brydes op. Andre
forholdsregler kræves også, fremfører hun, for at begrænse
risiciene i banksektoren.
I det seneste valg i 2014 satte Vänsterpartiet bankopdeling
bag spørgsmålet om den præriebrand af privatiseringer af de
svenske velfærds- og skolesystemer. (Dette blev sat på spidsen
for nylig, da det i denne måned kom frem, at selv registrene
over de hemmelige kørekort, inklusive i politi, militær og
kontraspionagetjenester, blev outsourcet til IBM’s kontorer i
Serbien, den Tjekkiske Republik og andre lavtlønslande i
Østeuropa). Med denne artikel placerer Andersson igen
bankopdeling i front og centrum af partiets dagsorden lige i
rette tid, før stormløbet af en ny, international finanskrise
sætter ind.

Foto:
Vänsterpartiets
Ulla
bankopdelingslov i Sverige for
skatteborgere.

Andersson
kræver
en
at beskytte de svenske

Tyskland: Landet,
fattige gemmer sig

hvor

de

25. juli, 2017 (Paris) – Samtidig med, at den franske regering
befinder sig i en proces, hvor den i Nationalforsamlingen
introducerer
en
række
dekreter,
der
vil
gøre
arbejdsmarkedslovgivningen mere »fleksibel«, valgte det
franske ugemagasin, Marianne, i sidste uge at udgive en
rapport om forarmelsen af den tyske arbejdskraft og befolkning
som
helhed,
under
Hartz
4-»liberaliseringen«
af
arbejdsmarkedslovgivningen.
Dette er en stor katastrofe. Tyskland, »Europas økonomiske
lokomotiv, er også en af de største sektorer for lave
lønninger på kontinentet. På den anden side Rhinen (set fra
Frankrig) tjener 22,5 % af den arbejdsaktive befolkning under
€10,50 i timen (ca. d.kr. 78), versus kun 8,8 % i Frankrig.
Gemt under de enorme overskud på handelsbalancen begynder
stigningen i fattigdomsraten nu at true det tyske samfunds
sammenhængskraft«.
»Tyskland har nået en ny rekord siden genforeningen, med en
fattigdomsrate på 15,7 %, dvs., 12 millioner mennesker«,
advarede Ulrich Schneider, generalsekretær for tyske
velgørenhedssammenslutninger. Selv IMF er bekymret over det og
siger i sin seneste årsrapport, at, »på trods af et
veludviklet sikkerhedsnet for social bistand og en stærk
bedring i beskæftigelsen, kræver risikoen for relativ

fattigdom fortsat opmærksomhed«. I begyndelsen af juli
afslørede Hans Böckler-stiftelsen, at antallet af fattige
arbejdere,
dvs.,
som
tjener
under
60
%
af
gennemsnitsindkomsten, gik fra 2 mio. arbejdere i 2004 til 4
mio. i 2014 (9,7 % af den erhvervsaktive befolkning). Følg en
række interviews af folks vanskeligheder i det tidligere
Østtyskland som et resultat af Harz IV-reformerne. »I dag er
der i Tyskland tæt ved 6,6 mio. ’minijobbers’ (marginalt
beskæftigede, som regel på deltid og til lav løn – ofte med så
lav indtægt, at der ikke betales skat – typisk inden for
detailhandel og hushjælp, -red.), og der er 4,4 millioner, der
er modtagere under Hartz IV.«
Ophavsmanden til denne politik var daværende kansler Gerhard
Schröder, der besluttede at gennemføre en kraftig afregulering
af arbejdsmarkedet med det formål at gøre »arbejdsløshed
mindre attraktiv end arbejde«. Sammen med disse politikker
eksploderede
»minijobs«
og
»vikariater«
og
»arbejdskontrakter«, som ligger tæt på de »projektkontrakter«,
som Macron håber at udvide. Hartz IV fremskyndede
»forarmelses-processen«. Ingen, der har mere end €9.750 (ca.
72.500 d.kr.), har imidlertid ret til at tage disse jobs.
»Dette er grunden til, at 70 % af de arbejdsløse i Tyskland, i
modsætning til 45 % i gennemsnit i resten af Europa, lever
under fattigdomsgrænsen.« Schröder lykkedes med at skabe det,
han i Davos kaldte »de bedste lavtløns-jobsektorer i Europa«.
Tysklands pensionerede befolkning er endnu mere forarmet,
hvilket selv Bertelsmann Stiftelsen er enig i: »Frem til 2036
vil 20 % af de nye pensionister være fattige«.
Det værste ved det hele er, at ingen taler om det! »’Her er
fattigdom ikke som i Kolkata, hvor folk dør på gaderne.
Fattigdom i Köln, f.eks., er godt skjult. De gemmer sig, fordi
de er mere skamfulde over at leve i fattigdom, når de lever i
et samfund, der er rigt, og der ikke er meget solidaritet’,
forklarede Christoph Butterwegge, tidligere præsidentkandidat
for Die Linke.«

Artiklen slutter med at sige, at regeringen ventede med at
offentliggøre sin rapport i hele halvandet år til begyndelsen
af 2017, fordi Merkel krævede fjernelsen af flere dele, der
rejste de negative konsekvenser af fattigdom i forhold til
økonomisk vækst, eller beskæftigede sig med manglen på
politisk repræsentation af de fattige. Merkel fik f.eks.
fjernet følgende sætning: »I Tyskland stemmer de fattige i
gennemsnit mindre (65 %) end de rige (90 %). En forskel på 25
point mod kun 11 point i Frankrig (81 % mod 92 %).

Hvad der må gøres, før et nyt
bankkrak slår til
Leder fra LaRouche PAC, 24. juli, 2017 – Advarslen om endnu et
ødelæggende bankkrak i Europa og USA inden årets udgang, som
fremførtes af EIR i maj og på et møde mellem medlemmer af
Europaparlamentet i begyndelsen af juli, er i færd med at
blive en overhængende fare. Det kræver en mobilisering til
handling for at stoppe det.
Det italienske banksystem, der netop har måttet igennem tre,
store bank-bailouts i kombination med »bail-ins«
(eksproprieringer) af uheldige bankkunder, forsøger at rejse
kapital, det ikke kan rejse, for at forhindre et potentielt
kollaps, der kunne trække Tysklands banker med i faldet.
Banker med hjemsted i USA har en eksponering på $2 billion til
dette truende kollaps af dårlige lån og endnu værre derivater,
centreret omkring City of London.
Disse Wall Street-banker, ustraffet og givet bailouts siden
2008, har hurtigt opbygget bobler af selskabslån og
kommercielle ejendomsderivater, der er større end de bobler af

ejendomslån, der dengang nedsmeltede; raten af udeblevne
betalinger på lån, og raten af bankerotter, stiger nu skarpt i
disse bobler. En bange Federal Reserve har, endnu, ikke sat
rentesatsen tilstrækkeligt op til at udløse det krak, som
f.eks. IMF advarer om; men, ved at udsætte denne udløser af
krakket, bliver det blot endnu mere økonomisk ødelæggende, når
det kommer.
Præsident Trumps politik for samarbejde med Rusland og Kina,
for fred og gensidig fordel, er rigtig og må forsvares imod
alle de angreb, han af denne grund udsættes for. Men, denne
politik vil ikke overleve et nyt transatlantisk finanskraks
kaos. Og han har ikke de økonomiske genrejsningsplaner for
Amerika, han sagde, han havde, til at afværge et sådant krak.
Der må meget hurtigt mobiliseres til handling, sluttelig fra
det amerikanske folk og deres organisationer.
Det første, der må ske, er, at en Glass/Steagall-opdeling af
kommerciel bankpraksis og investeringsbankpraksis må vedtages,
med omgående ikrafttræden, for at
gigantiske spekulationskasinoer op.

bryde

Wall

Streets

Lige siden Glass/Steagall-loven begyndte at blive nedbrudt for
50 år siden, har Wall Streets banker og fonde – og altid med
deres farligste operationer i London! – redet økonomien som en
mare, en økonomi, der ikke kan vokse uden finanskrak, og som,
siden 2008, ikke kan vokse i det hele taget. Glass/Steagallopdelingen må begynde nu, for at forhindre det nye, truende
bankkrak.
Dernæst må der udstedes kredit fra en national, statslig
kreditinstitution – se artikel af EIR’s stiftende redaktør,
Lyndon LaRouche, »The Lost Art of the Capital Budget«[1], der
er genoptrykt i EIR af 21. juli – snarlig kredit i
billionklassen, med en løbetid på 20-25 år og til lave renter.
Formålet er højteknologiske investeringer i ny, mere produktiv
infrastruktur, der kan erstatte den amerikanske økonomis

aldrende ledbånd, øge produktiviteten og atter skabe produktiv
beskæftigelse. Det kan ikke, og vil ikke blive, gjort gennem
privat investering. Præsident Trump må lære dette, og Wall
Street-folk omkring ham, såsom finansministeren (Mnuchin), må
gå.
En storstilet udvidelse af USA’s rumforskningsprogram vil være
drivkraften bag denne genrejsning sådan, som præsidenten har
erklæret i et budskab via fjernsyn i marts måned.
Men, at konfrontere dette truende finanskrak, og at imødegå
denne nødsituation gennem handling, afhænger nu primært af, at
det amerikanske folk faktisk stiller krav om disse handlinger,
som om vi befandt os i de sidste uger af en præsidentvalgkamp.
Dernæst vil præsidentens plan om at samarbejde med Kina og
Rusland blive en enorm fordel, der især vil udspringe af det
storslåede »win-win«-byggeprojekt – Beijings Nye Silkevej i
hele Eurasien og Afrika. Lad sådanne højhastighedsjernbanekorridorer, f.eks., blive bygget i hele Nordamerika.
USA er potentielt en fuldgyldig partner i Bælte & Vej
Initiativet.
Foto: En statue på spiret af Duomo-katedralen i Milano,
Italien, skuer ud over den indre by og finansdistrikt.
(Photo:(Stefano Stabile / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)
[1]
Førsteudgaven
kan
læses
her:
http://www.larouchepub.com/lar/2007/3402art_capital_bdgt.html

Grækernes fødevareindtagelse

faldet
med
27
procent
samtidig med,
at kreditorer bliver fede på
profit fra bail-out
20. juli, 2017 – En rapport, udfærdiget af Bank of Greece –
den græske nationalbank – afslørede, at den græske befolknings
indtagelse af fødevarer er faldet med 27 % siden 2010, da
bail-out begyndte. Samtidig rapporterer Deutsche Bundesbank –
den tyske centralbank – at den har tjent profitter på over
€1,5 mia. fra den græske bail-out! Den græske nationalbanks
rapport er i sandhed chokerende. Alt imens grækere har mindre
mad at spise, er deres disponible indkomst kollapset med 40 %,
ødelagt af arbejdsløshed, højere skatter og nedskæringer i
pensioner og lønninger. Nettoindkomsten kollapsede med 26 % i
takt med, at folks opsparinger faldt dramatisk mellem 2009 og
2014. Kun 13,5 % af de adspurgte kunne sige, at deres indkomst
var større end deres udgifter, sammenlignet med 21 % i 2009.
Og samtidig med, at grækerne spænder livremmen ind, så bliver
landets internationale kreditorer federe af store profitter.
Ifølge den tyske avis Süddeutsche Zeitung, og som det
rapporteres i Protothema, indikerer statistikker fra det tyske
Finansministerium, at Tyskland har tjent €1,34 mia. i
profitter på lån til Grækenland siden 2009. Disse profitter
inkluderer €393 mio., som den tyske regerings Kreditanstalt
für Wiederaufbau tjente på rentebetalinger på et €15,2 mia.
stort lån, det udstedte til Athen i 2010. Den første plan for
Eurozonens bankers opkøb af græsk statsgæld indbragte
Bundesbank en profit på €952 mio.
Man havde aftalt, at disse profitter ville blive returneret
til Grækenland, men, iflg. Protothema, blev aftalen
suspenderet i 2015, da den Syriza-ledede regering kom til

magten, tilsyneladende som en form for straf. Dette blev endda
rapporteret i den franske finansavis, Les Echos.
På trods af den kendsgerning, at Athen har overholdt alle
kreditorernes krav, er hverken aftalen om returnering af
renterne på gælden blevet genoprettet, ligesom den lovede
gældssanering heller ikke har materialiseret sig, primært pga.
Berlins politik, og især finansminister Wolfgang Schäubles
politik.
Foto: På dette foto står folk i kø for at komme ind i en
gymnastiksal for at få et gratis julemåltid for de hjemløse og
fattige i Athen, 25. dec., 2014. Og, som det ses af billedet,
omfatter dette altså også børn.

Ny bankkrise inden årets
udgang?
Bankkunder og pensionister
bliver ofret
for spekulationssvindel!
Af Helga Zepp-LaRouche
Vælgerne gør klogt i at anskueliggøre den brutalitet, med
hvilken pensionerne i det amerikanske midtvesten bliver
halveret, og de italienske bankkunder bliver eksproprieret.
Hvis det kommer til et stort krak – og der bliver flere og
flere tegn på dette – bliver befolkningens livsopsparinger,
såvel som dens levebrød, skruppelløst ofret.

Der findes kun ét middel mod dette: Det transatlantiske
finanssystem må, i hvert eneste land, fuldstændig
reorganiseres gennem en Glass/Steagall-bankopdeling, før det
kommer til et kollaps. De tyske vælgere, der skal beslutte sig
den 24. september, bør nøje tænke over, at BüSo
(Bürgerrechtsbewegung Solidarität; Borgerrettighedsbevægelsen
Solidaritet, det tyske, politiske parti, som Helga ZeppLaRouche er formand for, -red.) er det eneste parti, der
overhovedet advarer om denne krise og har en løsning på denne
krise parat.
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