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Kun Glass/Steagall-bankopdeling og et Nyt Bretton Woods
kreditsystem kan forhindre finanssammenbrud
Jeg er Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i
Danmark. Tak fordi vi måtte komme.
Den danske offentlighed har haft en brat opvågning til den
sande tilstand i den danske finansverden. Danske Bank har i
årevis været dybt involveret i hvidvask af enorme pengebeløb
og både bankens ledelse og Finanstilsynet svigtede totalt, når
de gennem mange år blev gjort opmærksom på problemet. Andre af
de store SIFI-banker i Danmark er samtidigt blevet afsløret i
medhjælp til skatteunddragelse og svigt i deres bekæmpelse af
svindel og hvidvask. Endelig har mange af de danske banker, i
lighed med deres internationale kolleger, været medvirkende
til at den danske og udenlandske statskasser er blevet
plyndret gennem svigagtige udbytteskatrefusioner. Alt dette
viser, at det ikke drejer sig om enkelte problemer eller
enkelte brodne kar, men er et systemisk problem, hvor hele
bank- og finansverdenen er gennemsyret af ukontrolleret
grådighed, hvor man sætter sin egen finansielle vinding over
loven og det almene vel. Politikken med afregulering, og med
at lade finansverdenen styre sig selv, har spillet fallit.
Dette var egentlig allerede tydeligt i forbindelse med
nedsmeltningen af det internationale finansielle system i
2007-2008. Jeg, og andre aktivister fra Schiller Instituttet,
advarede om dette allerede i 2007, da jeg stillede op til
Folketinget med sloganet: Efter finanskrakket – Magnettog over

Kattegat. Men man sad vore advarsler overhørigt. Da vi så
efter krakket i 2008 – hvor kun en dansk statsgaranti, der
dækkede alle finansielle institutioner, forhindrede en
nedsmeltning i den danske bankverden – kom med forslag til,
hvordan vi kunne rense op i finansverdenen gennem en
gennemførelse af Glass/Steagall-bankopdeling, hvor man i
processen vil skille skidt fra kanel – udskille samfundsvigtig
normal bankaktivitet fra kasinoøkonomi – så nægtede man på
institutionelt hold i Danmark og resten af den vestlige verden
atter at lytte. Man ville ikke gøre op med den usunde adfærd i
finansverdenen, der havde skabt sammenbruddet i 2008. Havde
man nemlig ikke afreguleret hele den finansielle sektor, og i
1999 afskaffet Glass/Steagall-bankopdelingen i USA, så havde
vi nemlig undgået finanskrisen.
Men nu blev fokusset at redde bankerne – og alle andre aktører
i finansverdenen – med bankpakker og kvantitative lempelser;
på bekostning af realøkonomien og almindelige menneskers
levestandard. Derfor står vi i dag over for en kommende
finanskrise, der er potentielt langt værre end den, som vi
oplevede i 2008. De danske tiltag med at lade banker og
realkreditselskaber polstre sig (med kundernes penge) vil ikke
forhindre en ny krise. Uden en opdeling af aktiviteterne i de
finansielle supermarkeder har vi stadig, som i 2007-2008,
ingen branddøre, der kan forhindre, at ildebrand i en del af
finansverdenen spreder sig til hele det finansielle hus.

Det forestående finanssammenbrud
Der er mange tikkende bomber under det internationale
finanssystem. I kølvandet på den amerikanske føderalbanks
rentestigninger er der stadigt flere advarsler om en kommende
nedsmeltning af det 3.500 mia. dollars store marked for
amerikansk virksomhedsgæld, hvor stadig mere usikre lån bliver
pakket om og gensolgt i mange forskellige forklædninger – i
lighed med dårlige amerikanske boliglån i 2007-2008. Dette har

fået følgeskab af nedgang på børserne og et kraftigt fald i
den økonomiske vækst i USA og Europa. Bank for International
Settlements advarede om denne farlige udvikling i sin årlige
rapport i juli og noget lignende gjorde Bank of England i
oktober. Så kom IMF’s udtrykkelige advarsel om faldende
virksomhedsobligationsmarkeder i IMF-bloggen den 12. november.
Et kollaps af markedet for virsomhedsgæld vil have større
konsekvenser end kollapset af den amerikanske subprimelånboble i 2008. Når først krisen er udløst, vil det ramme
bankerne verden rundt, og bag den blankpolerede overflade er
de blevet endnu større og endnu mere bankerotte, end de var i
2008. I lighed med optakten til krisen i 2007-2008 har der
også været et kollaps og en kapitalflugt fra de såkaldte
”emerging markets” og det gigantiske uregulerede marked for
finansielle derivater kan implodere når som helst.

Løsningen
Der er ingen lille lappeløsning, der kan rette op på dette,
men Schiller Instituttet og den internationale LaRouchebevægelse har fremlagt en sammenhængende løsning for, hvordan
vi kan bortoperere den spekulative kræftsvulst og skabe
kreditter til produktive investeringer
internationalt plan og her i Danmark.

–

både

på

1. Vi skal med i Den Nye Silkevej
Mens størstedelen af økonomien i den vestlige verden har
ligget underdrejet i de seneste 10 år – hvor de fleste har
oplevet en faldende levestandard – så har man i Kina oplevet
fortsat kraftig økonomisk vækst og været i stand til at løfte
stadig flere mennesker ud af fattigdom. Man brugte krisen i
2008 til at påbegynde massive infrastrukturprojekter, så Kina
har nu flere kilometer højhastighedstog end resten af verden

tilsammen. Man har bygget nye byer, vandprojekter, kraftværker
og anden infrastruktur, der gør det muligt at tage sig af en
voksende befolkning med en stigende levestandard.
I 2013 lancerede Kinas præsident Xi Jinping så denne
udviklingspolitik på internationalt plan med Bælte- og VejInitiativet, også kaldet Den Nye Silkevej, der i dag er 12
gange større end USA’s Marshallplan efter 2. verdenskrig og
som over 60 lande nu deltager i. Danmark burde være en
fremtrædende del af denne udviklingsdagsorden, specielt i
Afrika og Sydvestasien.

2. Et Nyt Bretton Woods kreditsystem
Den 30. november er der G20-topmøde i Argentina, og Schiller
instituttet har foreslået, at topmøderne mellem præsident
Trump, Xi Jinping og Putin bruges til at etablere et nyt
Bretton Woods kreditsystem, i samarbejde med Indiens
premierminister Modi. En ny version af det gamle
fastkurssystem, der blev etableret efter 2. verdenskrig, men
nu for at skabe langfristede kreditter til udvikling af alle
nationer. Dette er det eneste, som kan forhindre, at den
igangværende disintegration af det nuværende City of Londonog Wall Street-baserede finanssystem fører til kaos og mulig
krig.

3. LaRouches fire love
I Danmark kan vi i mellemtiden forberede tiltag, der kan
beskytte vores økonomi imod den kommende finansielle tsunami.
Schiller Instituttet har fremlagt Lyndon LaRouches fire love,
der er en konceptuel drejebog for at få vores økonomi drejet
væk fra finansiel spekulation og tilbage til fysisk økonomi og
videnskabeligt og teknologisk fremskridt:

Gennemførelsen af en Glass/Steagall-bankopdeling af den
danske finanssektor, hvor vi sanerer banksystemet og
adskiller normal bankaktivitet fra finansiel
spekulation. De finansielle supermarkeder skal opdeles i
normale banker, investeringsbanker, realkreditaktivitet
og forsikringsvirksomhed. Bankerne og andre finansielle
institutioner skal opdeles og reduceres i størrelse, så
de ikke længere udgør en systemisk risiko, og den
statslige indskudsgaranti vil kun gælde for normale
banker.
Vi må skabe statskreditter til produktive investeringer
i økonomien;
Vi må kanalisere en del af disse kreditter ind i store
infrastrukturprojekter og andet, der kan øge
produktiviteten og energigennemstrømningstætheden i
økonomien og skabe den næste højere økonomiske platform
for Danmark, som f.eks. en Kattegatbro og et nationalt
magnettognet, og faste forbindelser mellem Helsingør og
Helsingborg og under Femern Bælt.
Vi må investere massivt i forskning og udvikling af de
områder, som skaber fremtidens teknologier som f.eks.
kernekraft, fusionsenergi, rumforskning etc.
Den største fejl, som vi kan begå, er at tro, at vi kan
overlade disse spørgsmål til den finansielle verden. Den har
bevist, at den hverken har det moralske kompas eller de
nødvendige løsninger, til at sikre vores fremtid. Derfor må
staten nu påtage sig sit ansvar, og etablere de nødvendige
love og regler, der kan sikre det almene vel og Danmarks og
danskernes fremtid. Det er der, i lyset af de seneste
bankskandaler, en bred offentlig opbakning til.
Tak for ordet.
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samarbejde om fred gennem
økonomisk udvikling
En delegation fra Schiller Instituttet,
med formand Tom Gillesberg som
ordførende, havde foretræde for
Folketingets Udenrigsudvalg. Hør talen og
se diasbilleder:
Vi står netop nu med en enestående
mulighed for at sikre, at den langvarige
mareridtsagtige proces med krig og
ødelæggelse, der har præget Mellemøsten i
årtier, og som har spredt sig til Europa
og resten af verden i form af terror fra
Islamisk Stat og en flygtningebølge, der
er ved at løbe Europa over ende, kan
bringes til ophør og erstattes af et nyt
paradigme for fred gennem
fælles økonomisk udvikling.
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Udenrigsudvalg 2. dec. 2014:
Lad os samarbejde med BRIKSlandene i stedet for at have
konfrontation og atomkrig
Underskriv resolutionen her.
2. dec. 2014: En delegation fra Schiller Instituttet med
formand Tom Gillesberg i spidsen havde i dag foretræde for
Folketingets Udenrigsudvalg. Her følger teksten, som Tom
Gillesberg læste op ved foretrædet:
Goddag.

Jeg

er

Tom

Gillesberg,

formand

for

Schiller

Instituttet i Danmark.
Tak fordi vi måtte komme.
Ved et foretræde for dette udvalg den 18. marts i år advarede
vi om, at verden befandt sig på en nedtælling til en atomkrig,
hvis ikke den vestlige konfrontationspolitik over for Rusland
og Kina, der kræver russisk og kinesisk underkastelse over for
den vestlige dagsorden, blev afløst af en vestlig politik for
samarbejde. Det er desværre ikke sket.
Med opbakning fra USA og EU (med Danmark som en aktiv
deltager) har man ikke forsøgt at finde en løsning på
konflikten i Ukraine, men har tværtimod støttet en
konsolidering af de højreekstreme neonazistiske og antirussiske kræfter, der kom til magten ved statskuppet i
februar. I stedet for at arbejde for en politisk løsning i
Ukraine, der muliggør, at Ukraine både kan samarbejde med EU

og Rusland, har man tvunget Ukraine til at vælge side, med den
nuværende borgerkrig som resultat.
Dermed er udviklingen i Ukraine blevet en del af den tragiske
fejltagelse, der har fundet sted efter Berlinmurens fald, hvor
man misbrugte chancen for at opløse NATO og etablere en
inkluderende verdensorden, hvor alle nationer, inklusive
Rusland, kunne bevare deres suverænitet og samtidigt deltage i
et samarbejde på lige vilkår. I stedet har man ved hjælp af
udvidelser af NATO og EU indlemmet stadig større dele af
Østeuropa i den vestlige interessesfære og med etableringen af
et missilforsvar og udviklingen i Ukraine, direkte truet
Rusland strategisk.
Rusland har gjort klart, at man aldrig kommer til at
underkaste sig et vestligt diktat og er i gang med en
fornyelse og reorganisering af sit militær og sine atomstyrker
for at understrege alvoren. Kina har mere lavmælt sagt det
samme.
Fortsættes denne konfrontationspolitik, som de vestlige
økonomiske sanktioner imod Rusland er en del af, er det
umuligt at løse de store fælles problemer menneskeheden står
over for, så som det igangværende sammenbrud at det
internationale finanssystem, Islamisk Stat og ebola-pandemien.
Men samtidig havner vi også, i lighed med optakten til Første
Verdenskrig, i en situation, hvor krig er uundgåelig og det
udelukkende er et spørgsmål om, hvem der angriber først. I en
verden med atomvåben er det vejen til menneskehedens
udslettelse.
Mens USA og EU rasler med våbnene og søger konfrontation og
krig, er der heldigvis en anden dynamik i gang, hvor
størstedelen af Jordens befolkning er i gang med at etablere
et samarbejde, der gør det muligt at sikre fredelig
sameksistens for alle nationer og folkeslag her på jorden. Det
er udviklingen omkring BRIKS-landene (Brasilien, Rusland,
Indien, Kina og Sydafrika).

Ved BRIKS-topmødet i Fortaleza, Brasilien, i midten af juli
blev man enige om i fællesskab at etablere en Ny
Udviklingsbank og en valutafond (CRA), der tilsammen
signalerede, at det voksende politiske, strategiske og
økonomiske samarbejde i BRIKS og den stigende integration af
BRIKS-landenes økonomier nu havde nået et punkt, hvor man var
klar til at præsentere omverdenen for et alternativ til det
nuværende kollapsende, vestligt dominerede internationale
finanssystem med centrum i City of London og Wall Street.
BRIKS-landenes ledere gjorde det klart, at deres aktiviteter
ikke ville begrænse sig til BRIKS-landene, men være et tilbud
om økonomisk udvikling til hele verdens befolkning. Man lagde
grundlaget til en ny retfærdig økonomisk verdensorden, der gør
det muligt for alle nationer og folkeslag at få adgang til
økonomisk udvikling på lige fod. Denne vision har været kernen
i Lyndon LaRouches internationale politiske bevægelse gennem
de seneste 40 år og i Schiller Instituttet arbejde siden dets
grundlæggelse i 1984.
LaRouche foreslog i 1975 etableringen af en international
udviklingsbank, og efter Berlinmurens fald fremlagde vi
programmet for Den Produktive Trekant Paris-Berlin-Wien som en
opbygningsplan for Øst- og Vesteuropa. Efter Sovjetunionens
opløsning blev programmet udvidet til Den eurasiske Landbro,
en politik, der var temaet for en konference Schiller
Instituttet var med til at arrangere i Beijing i 1996, og som
netop er præsenteret i en opdateret version. Denne
silkevejspolitik er under den nuværende præsident Xi Jinping
blevet selve grundlaget for Kinas politik.
Allerede under topmødet i Fortaleza var der møder med landene
fra UNISUR, samarbejdsorganisationen for de Sydamerikanske
lande, hvor det blev tydeligt, at hele Sydamerika, med et
entusiastisk Argentina i spidsen, ønskede at indgå i et tæt
samarbejde med BRIKS-landene. Samtidigt blev snesevis af
bilaterale økonomiske aftaler indgået om bygningen af store
infrastrukturprojekter, som f.eks. en ny Panamakanal gennem

Nicaragua, og af jernbaner og kernekraftværker, samt
valutaaftaler og samarbejde om rumprojekter og forskning
mellem primært Kina og Rusland og de forskellige
sydamerikanske nationer.
I
Afrika
har
BRIKS-landene
også
fundet
gode
samarbejdspartnere. Under ledelse af sin nye præsident el-Sisi
har Ægypten indledt et tæt samarbejde med BRIKS og har
iværksat bygningen af en ny Suezkanal. For nylig er Nigeria og
Kina så blevet enige om bygning af jernbaner til 12,5 mia.
dollars finansieret af Kina, og Kina er i dag ved at blive den
største udenlandske investor i Afrika. Der er også
diskussioner i gang om at etablere et frihandelsområde, der
vil inkludere størstedelen af Afrika.
Men det sted, hvor BRIKS-geometrien har sin største
konsekvens, er naturligvis i Asien. Siden valget af Modi til
premierminister i Indien, har Indien meldt sig under BRIKSfanerne som entusiastisk fortaler for at rense ud i fortidens
dårligdomme og med Modis ord ”få skabt en massebevægelse for
udvikling”. Statsbesøg med topmøder mellem Modi og Putin og
Modi og Xi Jinping har bidraget til, at Indien er ved at blive
integreret i det stadig dybere politiske, økonomiske,
videnskabelige samarbejde mellem Kina og Rusland, noget, der
vil blive fortsat ved Putins statsbesøg i Indien i næste uge.
Xi Jinpings politik for den nye silkevej er samtidigt i gang
med at aktivere en voksende del af Kinas gigantiske
valutareserver på omkring 4.000 mia. dollars. Dels gennem en
sværm af bilaterale aftaler og investeringsprojekter med lande
i Asien, men også gennem at være primus motor i etableringen
af den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank, AIIB, på
mindst 100 mia. dollars, som for lidt over en måned siden blev
vedtaget med Kina og 20 andre lande som grundlæggende
medlemmer. Desuden annoncerede Kina på det nylige APEC-topmøde
i Beijing etableringen af en Ny Silkevejsfond på 40 mia.
dollars.

Både på APEC-topmødet og på det efterfølgende G20-topmøde i
Brisbane, Australien, gjorde Xi Jinping meget ud af at gøre
klart (i lighed med hvad der skete i Fortaleza), at alle disse
nye alliancer og økonomiske institutioner ikke er
ekskluderende, men inkluderende. Alle kan være med, og det
gælder også USA. Ved pressemødet efter sit møde med præsident
Obama ved APEC-topmødet sagde Xi Jinping bl.a.: »Jeg
introducerede også præsident Obama for Kinas initiativer med
at etablere den Asiatiske Infrastruktur-Investeringsbank og
Silkevejsfonden. Hvordan man udvikler infrastrukturen er den
væsentligste flaskehals, som forhindrer økonomisk udvikling.
Kina har taget initiativ til AIIB for at tilbyde støtte og
facilitet til regional infrastrukturudvikling. Disse forslag
og initiativer er åbne og inkluderende i Asien; de er ikke
ekskluderende. Vi byder USA’s, og andre relevante landes,
aktive deltagelse velkommen, så vi sammen kan fremme og dele
velstand og fred i det asiatiske Stillehavsområde«.
Schiller Instituttet og Lyndon LaRouche arbejder, bl.a. med en
underskriftindsamling, for at få USA og Europa til at tage
imod denne udstrakte hånd fra BRIKS-landene. Som et lille
land, der har en tradition som brobygger ude i verden, men
også er med i EU og NATO – og netop nu har et historisk tæt
samarbejde med USA – påhviler der Danmark et særligt ansvar.
Ved at bryde med den vestlige konfrontationspolitik over for
Rusland og i stedet åbent byde BRIKS-landenes nye verdensorden
velkommen, vil vi få en stor indflydelse på den videre
udvikling. Vi vil ikke blot kunne påvirke andre lande i EU til
at skifte kurs, men også sende et klart signal til vor ven USA
om, at det ligeledes er i USA’s interesse, at gå samme vej.
I en verden, hvor der er atomvåben nok til at udrydde
menneskeheden flere gange om, er krig som politisk redskab
noget, der må høre fortiden til. I stedet må alle verdens
nationer samarbejde om menneskehedens fælles mål og med den
udstrakte hånd fra BRIKS-landene, så er det nu en reel
mulighed. Lad os takke ja til BRIKS-landenes tilbud og skabe

en global økonomisk, videnskabelig og kulturel opblomstring
uden sidestykke i menneskehedens historie.
Tak for ordet.
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Tak fordi vi måtte komme.
Den amerikanske økonom og statsmand Lyndon LaRouche advarede i
begyndelsen af februar om, at verden befandt sig i en
nedtælling til atomkrig, der kunne udløses fra slutningen af
februar og fremefter, hvis ikke det lykkedes at vriste USA ud
af Storbritanniens geopolitiske kløer, og erstatte
konfrontationspolitikken over for Rusland og Kina med en
politik baseret på gensidig respekt og samarbejde. Et
kursskifte, der bedst kunne effektueres, hvis præsident Barack
Obama blev fjernet som præsident under trussel om en
rigsretssag.[i]
LaRouche begrundede sin advarsel med, at de mange
bankhjælpepakker efter finanskrisen i 2008 ikke har reddet det
transatlantiske finanssystem, som stadig er i dyb krise, og at
den planlagte bail-in-proces – dvs. at man bruger
bankkundernes penge til at redde bankerne – ikke vil redde
systemet, men tværtimod medføre panik. Det vestlige
finanssystem synger altså på sidste vers, og man har desperat
brug for at undertvinge sig Rusland og resten af Eurasien, så
man kan fjerne den eneste reelle udfordring til Storbritannien
og USA, og plyndre det økonomiske potentiale, der er opbygget
i Asien over de seneste årtier.
Den 21. februar medvirkede jeg i et to timer langt
radioprogram på radio 24/7, hvor jeg i detaljer forklarede, at

man under ledelse af USA’s viceminister for europæiske
anliggender, Victoria ”Fuck EU” Nuland, var i gang med at
gennemføre et neonazistisk kup i Kiev, der ville kunne føre
til en direkte konfrontation mellem Rusland og Vesten,
farligere end Cuba-krisen i 1962.
Grunden til, at krisen er så farlig, er, at den følger på en
langvarig vestlig kampagne, hvor man systematisk siden
Sovjetunionens opløsning i 1991 har forsøgt at mindske den
russiske indflydelse i Europa, gennem at indlemme de tidligere
russiske allierede i Nato og EU. Samtidig har man under stærke
russiske protester været i gang med opbygningen af et
europæisk antimissilforsvar, der ville kunne indsættes imod et
evt. russisk gengældelsesangreb, hvis Ruslands og Kinas
atomarsenal blev udsat for et altødelæggende vestligt angreb.
Efter konfrontationen med Rusland og Kina over Libyen, Syrien
og Iran er kamppladsen nu flyttet til Ruslands forgård
Ukraine. Derved har man tvunget Rusland til at reagere, hvis
de ikke ønsker at blive fanget i en håbløs situation, hvor de
ikke har andet valg end at underkaste sig Vesten. Derfor er
atomkrig i allerhøjeste grad en mulighed.
I den nuværende vestlige krigspropaganda fremhæver man igen og
igen, at man betragter Krims løsrivelse fra Ukraine og den
netop afsluttede folkeafstemning, der med massivt flertal
ønskede en optagelse i Rusland, som ulovlig, fordi den strider
imod Ukraines forfatning. Man glemmer i samme åndedrag at gøre
opmærksom på, at regeringen i Kiev, som USA og EU har
anerkendt som repræsentanter for det ukrainske folk, kom til
magten ved et statskup under trusler om vold den 22. februar,
der på det kraftigste forbrød sig imod Ukraines forfatning og
imod den aftale, der, ved EU’s mellemkomst, var blevet indgået
dagen før. Ifølge Ukraines forfatning kan præsidenten kun
afsættes, hvis et flertal på to tredjedele rejser en
rigsretssag, der efter at være blevet prøvet ved
forfatningsdomstolen, bliver vedtaget af trefjerdedele af
parlamentets medlemmer. Det skete aldrig.[ii]

At alt ikke er, som vestlige medier siger, ses også ved den
offentliggjorte samtale mellem den estiske udenrigsminister
Paet og EU’s udenrigsrepræsentant Ashton, hvor man diskuterede
rapporter fra Ukraine om, at de snigmord, på såvel
demonstranter som politifolk, som blev brugt til at legitimere
afsættelsen af Janukovitj, sandsynligvis var begået af dele af
oppositionen.
Det ukrainske statskup blev muliggjort af den veltrænede
milits fra Dmitri Jarosj’ Pravy Sektor, Sektor Højre. Det er
måske en stor del af forklaringen på, at halvdelen af
regeringen ifølge Peter Munk Jensen fra Dansk Institut for
internationale Studier er fra den yderste højrefløj, med
deltagelse af Svoboda-partiet, der har en åben nynazistisk
baggrund og nu besætter vicestatsministerposten, og Sektor
Højre, der har to ministerposter og nummer to plads i det
nationale sikkerhedsråd.
Jeg vil minde om en resolution vedtaget af EU-Parlamentet den
13. december 2012, hvor man i punkt 8 udtalte, at man ” er
bekymret over den stigende nationalistiske stemning i Ukraine,
der kommer til udtryk i støtten til partiet Svoboda … Minder
om, at racistiske, antisemitiske og fremmedfjendske
synspunkter strider mod EU’s grundlæggende værdier og
principper, og appellerer derfor til pro-demokratiske partier
i Verkhovna Rada om ikke at tilslutte sig, godkende eller
danne koalitioner med dette parti”.
Under den nye regering har der allerede været eskalerende vold
imod politiske modstandere, jøder og russisktalende, med
afbrænding af kontorer og huse og voldelige overfald. Sektor
Højre har også krævet at blive betragtet som en del af
Ukraines
militær
med
adgang
til
våbenlagre
og
træningsfaciliteter, noget som under militære protester er ved
at blive gennemført. Ukraines regering har netop meddelt, at
hæren vil blive suppleret med en nationalgarde på 40.000 mand,
der dels skal skaffes ved tilgang af tidligere soldater og
helt nye. Denne nationalgarde vil udgøre et ukrainsk Waffen-SS

i lighed med den ukrainske ”frihedshær”, som blev oprettet i
samarbejde med de nazistiske besættelsesstyrker under Anden
Verdenskrig.
Vestens nuværende samarbejdspartnere i Ukraine ser nemlig
Stepan Bandera, der var lederen af de ukrainske
”frihedskæmpere”, der samarbejdede med Nazityskland, som deres
store frihedshelt, på trods af, at hans bevægelse OUN-B stod
bag massive massakrer på jøder, polakker og andre, som man
mente skulle udrenses fra Ukraine. Ifølge en rapport fra USA’s
Nationale
Arkiver
i
2010,
stod
OUN-B
bag
en
masseudryddelseskampagne imod polakker og jøder, der alene
sommeren 1943 førte til drab på 70.000 civile. OUN-B’s ledere
blev aldrig stillet til ansvar for folkemordet, for efter
krigen blev de ansat af henholdsvis MI6, amerikansk og tysk
efterretning, til at opbygge anti-kommunistiske netværk i
Sovjetunionen.
Protesterne på Euromaidan og det efterfølgende kup var ikke en
lokal ukrainsk affære. Victoria Nuland har i en tidligere
sammenhæng pralet med, at man havde brugt over fem mia.
dollars på at få Ukraine drejet over i en provestlig retning.
Den samme Nuland blev også afsløret som værende særdeles aktiv
i at sammensætte den nye regering med Arsenij “Jats” Jatsenjuk
i spidsen. Politiske ledere fra såvel USA som EU var i hele
processen besøgende på Euromaidan, for at sørge for at drive
processen, der ledte til statskuppet, fremad.
Det har sammen med det foregående geopolitiske spil fanget
verden i en farlig proces, der kan føre til atomkrig. Rusland
har indtil nu begrænset sig til at beskytte Krim og er ikke
gået militært ind i resten af Østukraine, men hvis der sker
angreb på etniske russere, hvilket der med den nuværende
regering er stor fare for, så kan vi snart have russiske
soldater langt inde Ukraine og involveret i militære kampe.
Der er heldigvis mulighed for en løsning. Formanden for USA’s
senatskomité til overvågning af efterretningsaktiviteter,

Diane Feinstein, anklager nu Obama-administrationen for
ulovligheder, så der er mulighed for, at Obama kan stækkes og
forhindres i at trykke på knappen. Samtidig må EU komme til
fornuft.
Både Rusland, Ukraine og EU har brug for fred, stabilitet og
økonomisk udvikling i Ukraine. Vi må respektere Ruslands
legitime krav på sikkerhed, f.eks. ved en garanti imod, at
Ukraine kan komme med i Nato og et stop for inddæmnings- og
konfrontationspolitikken. Vi må på basis af aftalen fra den
21. februar sammensætte en repræsentativ regering, der kan
lede landet frem til frie valg og som samtidig kan udarbejde
forslag til en ukrainsk statsform, der bedre er i stand til at
tilgodese de store regionale forskelle mellem øst og vest.
EU bærer et hovedansvar for den nuværende krise gennem sit
krav om, at Ukraine skal vælge mellem EU og Rusland. Løsningen
må være det modsatte, nemlig, at Ukraine skal være en bro
mellem EU og Rusland. Med LaRouches forslag til Den eurasiske
Landbro, infrastrukturkorridorer, der forbinder Vesteuropa med
resten af Eurasien, vil et sådant samarbejde kunne realiseres.
Vi kan reorganisere det bankrotte finanssystem med
Glass/Steagall-lignende bankopdelinger og banksaneringer og
efterfølgende skabe nationale kreditter til økonomisk
opbygning. I stedet for EU’s angreb på national suverænitet
kan vi, på baggrund af samarbejde mellem suveræne
nationalstater til gensidig fordel, have en verden, hvor vi
ikke blot kan undgå krig, men også samarbejder om at bygge
langvarig fred til gavn for de kommende generationer.
Tak for ordet.

Schiller Instituttet havde
den 12. april 2007 foretræde
for Folketingets Trafikudvalg
om et dansk magnetsvævetognet
En delegation fra Schiller Instituttet havde i dag foretræde
for Folketingets Trafikudvalg for at præsentere et forslag til
bygningen af en dansk magnettoglinje mellem København og Århus
som starten på et dansk højhastighedstognet.
På billedet ses fra venstre mod højre: Feride Istogu
Gillesberg, Jon Kjær Nielsen, Tom Gillesberg, Michelle
Rasmussen og Christina Brun Jensen.
I Radio Schiller fra den 12. april 2007 (mp3-fil) beskriver
Tom Gillesberg besøget i Tafikudvalget, læser sin tale op og
beskriver spørgsmålene og svarene der fulgte.

Tale af Tom Gillesberg til Folketingets
Trafikudvalg den 12. april 2007:
[Sammen med talen blev vist en power point præsentation, der
kan hentes her]
Goddag, jeg er Tom Gillesberg,
Instituttet i Danmark.

formand

for

Schiller

Først vil jeg gerne takke Trafikudvalget for at modtage vor
delegation med så kort varsel (fn1).
I sommeren 2006 udsendte Schiller Instituttet en kampagneavis
i 50.000 eksemplarer (fn2), hvor vi foreslog etableringen af

en magnetsvævetoglinje mellem København og Århus over
Kattegat, der kunne reducere rejsetiden mellem Danmarks to
største byer til 25 minutter. Det burde være første del af et
dansk hurtigtognet. For et par uger siden fik forslaget så en
del pressedækning (fn3).
Et sådant dansk magnetsvævetognet bør være med i
Infrastrukturkommissionens og Folketingets planer for den
fremtidige danske infrastruktur, og vi er derfor her i dag for
at opfordre Trafikudvalget til at bestille et officielt studie
om sagen.
Et dansk magnettognet vil senere hen blive koblet på et
internationalt net, der med tiden vil dække Europa fra nord
til syd og række hele vejen over til Asiens østkyst, som
foreslået af den amerikanske økonom Lyndon LaRouche under
navnet Den eurasiske Landbro. Magnetsvævetog er allerede nu i
daglig drift mellem Shanghai og Shanghai lufthavn, med en
tophastighed på 431 km/t (fn4).
Magnetsvævetoglinjen
etableres nu fordi:

Århus-København

over

Kattegat

bør

1) Reduceres rejsetiden mellem Danmarks to største byer til
25-40 minutter, vil de blive et sammenhængende økonomisk væv,
og gennem øgningen af befolkningstætheden kan vi høste store
økonomiske fordele. Som Øresundsbroen allerede har vist gennem
en integrering af Malmø og Skåne i hovedstadsområdets
økonomiske liv. Effekten af at forbinde København og Århus vil
blive langt større på det både det økonomiske område som på
arbejds-,
forsknings-,
uddannelses-,
sundhedsog
kulturområdet. Trafikspringet efter Storebæltsbroen vil blive
overgået mange gange med denne nye forbindelse. Forbindelsen
bør efterfølgende forlænges til Aalborg og udvikle sig til et
nationalt hurtigtognet.
2) Med et teknologispring til magnetsvævetog er toget
hurtigere, lettere og billigere at benytte end bilen, og

togtrafikken dermed for alvor konkurrencedygtig. Et maglevnet
vil også – på grund af den høje hastighed – have en næsten
ubegrænset kapacitet, der rækker langt ind i fremtiden.
Magnetsvævetog har også et lavt energiforbrug til gavn for
samfundsøkonomien.
3) Et europæisk maglevnet er hurtigere og mere
samfundsøkonomisk end fly, og vil bringe os nærmere de andre
europæiske byer. Maglevtoget er også velegnet til hurtig
godstransport.
Skal den danske økonomiske aktivitet og dens fleksibilitet
opgraderes gennem denne nye teknologi, bliver det ikke gennem
brugerbetaling, men gennem at statens investeringsbudget
udvides til at finansiere bygningen af nettet, som staten
tidligere betalte for opbygningen af den eksisterende danske
infrastruktur. Dette vigtige aspekt af infrastrukturopbygning
har den amerikanske økonom Lyndon LaRouche beskrevet som
nødvendigheden af et statsligt investeringsbudget i et skrift
til Den amerikanske Kongres med titlen: “Hvad kongressen må
lære: Investeringsbudgettets glemte kunst” (fn5).
Statslige investeringer i denne type af grundlæggende
økonomiske infrastruktur vil vende mangfoldigt tilbage i løbet
af de næste 50 år, pga. den øgede økonomiske aktivitet,
mobilitet og produktivitet der skabes i økonomien. Ved en
simpel brugerbetaling bliver billetprisen for høj og de
gavnlige samfundsøkonomiske effekter udebliver.
På kort sigt virker det som vanvid, at bruge så mange
statslige penge på projektet, men på lang sigt (30-50 år) er
det vanvid ikke at gøre det. Og jo før vi bygger det, jo før
får vi de positive effekter.
Samtidigt er investeringer i grundlæggende økonomisk
infrastruktur det bedste modsvar til den nuværende truende
økonomiske afmatning og internationale økonomiske krise
forårsaget af bristende bolig- og spekulationsbobler – både

danske og internationale.
Selv om dette er en del af den fremtidige europæiske
infrastruktur (og gør brug af en tysk designet teknologi), kan
vi ligesom med Femern Bælt-forbindelsen ikke vente på et tysk
initiativ. Den fremtidsoptimisme, der er resultatet af vore
positive erfaringer med store infrastrukturprojekter her i
Danmark, gør, at vi kan gå foran, og så senere få tyskerne
med. Både når det gælder bygningen af Femern Bælt-forbindelsen
og et magnettognet (fn6).
I Asien venter man ikke på Europa. Kina har allerede bygget en
maglevlinje og Rusland, Kina og Indien har påbegyndt et tæt
økonomisk, teknologisk og videnskabeligt samarbejde. De er
allerede i gang med at designe nye typer kernekraftværker og
lignende avancerede projekter. Rusland og Kina samarbejder nu
om at sende rumsonder til Mars og diskuterer sågar en bemandet
rejse til Månen.
Hvis Danmark og Europa skal spille en ledende rolle i
fremtiden, må vi lave de teknologispring nu, der gennem
videnskabeligt og teknologisk fremskridt skaber øget velstand
i fremtiden.
Tak for ordet.
Fodnoter:
1. Bilag: Schiller Instituttets henvendelse til Folketingets
Trafikudvalg og Infrastrukturkommissionen 21. marts 2007
2. Bilag: “Danmark og Den eurasiske Landbro” af Poul E.
Rasmussen, Schiller Instituttets Kampagneavis nr. 1, juli 2006
3. Bilag: Jyllands-Postens netavis og JP Århus, Berlingske
Tidende, Ingeniørens netavis ing.dk, TV2/Nords hjemmeside m.m.
4. Bilag “Shanghai Maglev Transrapid Technology”, Siemens AG
2001,
samt
de
to
videoklip www.transrapid.de/de/medien/mpegs/ShAirportLine_EN.h
tm ogwww.transrapid.de/de/medien/mpegs/hochtech_16x9_en.htm
5. Bilag: “What Congress needs to learn: The lost art of

Capital Budget” af Lyndon LaRouche
6. Bilag: “Danmarks fremtidige rolle i verden: Fra Korsfarer
til Brobygger” af Tom Gillesberg, Schiller Instituttets
Kampagneavis nr. 2, december 2006
Efter talen var der en række spørgsmål fra udvalget, der er
beskrevet og besvaret i Radio Schiller fra den 12. april
2007(mp3-fil).
Spørgsmålene var bl.a.:
Kan tog køre både
magnetsvævetog?

på

normale

togskinner

og

dem

fra

Foreslår Schiller Instituttet lignende net i andre lande og et
internationalt maglevnet?
Hvad siger du til dem som siger at Danmark er for lille til et
sådant net?
Hvorfor begynde med København-Århus forbindelsen i stedet for
en forbindelse til Berlin over Femern Bælt?
Hvorfor foreslår Schiller Instituttet magnetsvævetog? Er TGVtog ikke hurtigere?

Trafikudvalgets dagsorden for den 12. april 2007:
http://www.folketinget.dk/?/samling/20061/udvda/tru_moede19.ht
m
Trafikudvalgets medlemmer modtog også en række billag der kan
ses på:
http://www.folketinget.dk/Samling/20061/almdel/TRU/bilag/322/i
ndex.htm

http://www.folketinget.dk/Samling/20061/almdel/TRU/bilag/360/i
ndex.htm
http://www.folketinget.dk/Samling/20061/almdel/TRU/bilag/361/i
ndex.htm
Følg
den
fortsatte
udvikling
på
hjemmeside: Danmark behøver magnettog.

vore

maglev-

Schiller
Instituttets
foretræde for Folketingets
Politisk-Økonomisk Udvalg den
2. oktober 2008
Den 2. oktober havde Schiller Instituttet foretræde
for Folketingets Politisk-Økonomiske Udvalg. Tom
Gillesberg holdt talen nedenfor og kom derefter med
en kraftig appel til folketingsmedlemmerne, hvor han
bl.a. fremførte, at den nuværende finanskrise ikke
så meget har paralleller til den i 30’erne, men i
stedet til den den sammenbrudskrise Europa oplevede
i det 14. århundrede. Dengang ledte handelshusene
Bardi og Peruzzis fald til finanssystemet og og
samfundsordenens opløsning og en ny mørk tidsalder,
hvor Europas befolkning blev reduceret til en
tredjedel. Der var ingen opfølgende spørgsmål fra
udvalget, men formanden forklarede det med, at
medlemmerne allerede var velinformerede om Schiller
Instituttets standpunkter gennem det materiale man
løbende havde fået og i forbindelse med Schiller
Instituttets foretræde i begyndelsen af året.

Efter Schiller Instituttets foretræde var der åbent
samråd med økonomiminister Lene Espersen, om hvilke
tiltag hun vil tage, for at beskytte Danmark og den
danske befolkning imod finanskrisen. Nederst ses et
lille videoklip hvor Michelle Rasmussen efter mødet
spørger ministeren om LaRouches og Sarkozys forslag
om en ny Bretton Woods-konference.
Tale af Tom Gillesberg til Schiller Instituttets foretræde for
Folketingets Politisk-økonomiske Udvalg den 2. oktober 2008.
Kun et nyt Bretton Woods-finanssystem
kan løse finanskrisen
Vi står midt i det største finansielle sammenbrud verden nogen
sinde har set. Gigantiske papirværdier er allerede gået op i
røg og mange flere vil følge. Panikken har allerede meldt sig,
og fra verdens finansmarkeder skriges der: ”Red os, red os,
giv os nogle flere penge.” Men luk ørene for sirenesangen og
kravet om at skatteyderne skal redde spekulanterne. Der er
ingen måde, hvorpå det igangværende finansielle sammenbrud kan
stoppes inden for rammerne af det nuværende system. Kun gennem
at sætte hele finanssystemet under konkursbehandling og
etablere et nyt Bretton Woods-finanssystem baseret på
principperne fra Franklin D. Roosevelt, som foreslået og
udarbejdet af den amerikanske økonom og statsmand Lyndon
LaRouche, er der en farbar vej ud af den nuværende krise.
Netop nu forsøger den amerikanske regering at få en
hjælpepakke til finansmarkederne på 3.500 mia. kr. vedtaget i
den amerikanske kongres. Det var gode nyheder, at kongressen i
første omgang stemte nej, for lykkes det at få den vedtaget,
vil det ikke som lovet redde finanssystemet og vores
økonomiske fremtid. Måske sætter det spekulanterne i stand til
at fortsætte deres kasinospil et par dage til, men ved at
staten overtager den ubetalelige gæld, skaber man
hyperinflation som i Weimar-Tyskland i 1923, men denne gang på
global skala. Det vil omdanne dollaren til konfetti. At lade

staten og skatteyderne overtage spekulanternes dårlige
spillegæld er ikke blot umoralsk, men bringer også statens
fremtidige sikkerhed og borgernes velfærd i fare.

LaRouche advarede imod sammenbruddet
Det har været en udbredt kliche hos medier, politikere og
økonomer at ingen kunne forudse den nuværende krise, og at der
ikke er noget alternativ til at pumpe flere penge ud i
finansmarkederne, men det passer ikke. Lyndon LaRouche og
Schiller Instituttet har gennem årtier advaret imod den
finansielle afregulering og skiftet fra fysisk økonomi til
finansspekulation, og den katastrofe det uundgåeligt måtte
ende i. F.eks. forsøgte jeg ved kommunalvalget i november 2005
med kampagnen: ”Når boblen brister … Et nyt Bretton Woods” at
sætte den forestående krise på den politiske dagsorden.
Den 25. juli sidste år holdt Lyndon LaRouche en webcast fra
Washington, hvor han advarede om et dramatisk faseskift: Vi
stod umiddelbart foran disintegrationen af hele det
internationale finanssystem. Tre dage senere kollapsede den
tyske IKB Bank under vægten af dårlige ”subprimelån”. De blev
den snebold, der udløste lavinen. Efterfølgende fremlagde
LaRouche en trepunkts kriseplan for USA. Vi har ikke blot
advaret om krisens dybde men også fremlagt løsningsforslag,
som da jeg i 2007 stillede op til Folketinget sammen med tre
andre kandidater under sloganet: ”Efter finanskrakket –
Magnettog over Kattegat”.
Den 17. januar i år fremlagde jeg ved et foretræde her for
Politisk-Økonomisk Udvalg de umiddelbare tiltag der burde
iværksættes for at undgå de frygtelige konsekvenser af et
internationalt finansielt sammenbrud. Mange af jer mente måske
at jeg overdrev, eller at det var for stort et spørgsmål for
folketingsmedlemmer at beskæftige sig med, men der er ingen
vej uden om. Folketingets medlemmer må skabe sig et klart

billede af, hvordan et nyt finanssystem skal skrues sammen, og
hvilke tiltag vi må foretage for at beskytte vores økonomi og
befolkning.

1)

Red banker og boligejere – ikke spekulationsgælden

Efterhånden som forskellige banker og finansinstitutioner går
ned, skal myndighederne ikke lade skatteyderne overtage
bankernes tab (som det skete med overtagelsen af Roskilde
Bank). I stedet skal man gennem en konkursbehandling sikre, at
bankens normale bankvirksomhed fortsætter uhindret i en
rekonstrueret bank, og så fastfryse de dårlige lån, derivater
og lign. (spekulative finansinstrumenter som optioner,
futures, credit default swaps, morgage backed securities etc.)
til en senere behandling. Spekulanter kan få lov til at tabe
skjorten, men det er vigtigt at småsparere og virksomheder
beskyttes, og at bankerne kan fortsætte de daglige
aktiviteter, som en økonomi ikke kan være foruden.Staten må
samtidigt forhindre, at en flodbølge af folk bliver smidt ud
af deres hjem.

2)

Todelt kreditpolitik

I stedet for ukritisk at pumpe milliarder ud til
finansspekulanterne gennem national- og centralbanker skal vi
målrette nationale kreditter til de dele af den fysiske
økonomi, der kan komme til at lide under en kreditkrise, som
hastigt forværres. Vi må forberede os på, at de tider, hvor et
dansk indlånsunderskud kunne hentes på de internationale
finansmarkeder, endegyldigt er forbi. Staten bør derfor bruge
nationalbanken som en rigtig hamiltonsk nationalbank med en
todelt kreditpolitik. Vi kan lade renten på udlån til
finansmarkederne være rimelig høj, og samtidigt have billige
kreditter på 1-2 procent til investeringer i industri,
landbrug og infrastruktur, som staten udsteder gennem

nationalbanken til private virksomheder via deres normale
bankforbindelse. På lignende vis kan vi finansiere faste
forbindelser over Femern Bælt, Kattegat og Øresund (HelsingørHelsingborg), samt offentlige investeringer i motorveje, togog magnettognet, sygehuse, uddannelsesinstitutioner og
forskning. Det kan sætte gang i økonomien, når den
lånebaserede forbrugsfest tager af. Hvis krisen viser sig at
føre til at almindelige familier ikke længere kan få rimelige
realkreditlån o. lign. må staten ligeledes hjælpe til.

3)

Et nyt Bretton Woods

Det nuværende spekulationshærgede globale system må sættes
under konkursbehandling og erstattes af en moderne version af
det Bretton Woods-finanssystem, som Roosevelt tog initiativ
til i 1944. Det nye system skal være kreditbaseret, som
Roosevelt havde tænkt sig, ikke monetaristisk, så der er de
indbyggede mekanismer til at skabe kreditter til nationale og
internationale projekter.
Det

voksende

oprør

i

den

amerikanske

befolkning,

som

resulterede i at Repræsentanternes Hus stemte nej til Bushregeringens hjælpepakke, giver håb om at USA kan skifte
politik og være med til at søsætte et nyt Bretton Woodsfinanssystem sammen med Rusland, Kina og Indien, der allerede
har signaleret at de vil være med. Det vil indebære at den
nuværende konfrontationssøgende politik erstattes med en
tilbagevenden til respekt for national suverænitet og
samarbejde i ånden fra Den vestfalske Fred fra 1648. Andre
ledende lande vil selvfølgelig også støde til.
I Italien har senator Oskar Peterlini sammen med 19 andre
senatorer rejst et forslag i det italienske senat, om at
regeringen skal arbejde for indførelsen af ”et nyt system
formet efter det nye Bretton Woods, som den amerikanske økonom
Lyndon LaRouche har foreslået”, en tanke den italienske

finans- og økonomiminister Tremonti allerede er en stor
fortaler for. Den franske præsident Sarkozy har også netop
annonceret, at han vil indkalde et krisemøde for at forberede
en international konference om et nyt finanssystem.
Danmark burde være med og aktivt arbejde for et sådant nyt
finanssystem, der vil genetablere faste valutakurser og
råstofpriser landene imellem, og skabe langfristede kreditter
til investeringer i produktion og infrastruktur. Samtidigt
skal vi samarbejde om store projekter og udviklingsprogrammer
(som f.eks. Den eurasiske Landbro, der vil tage op til to
generationer at fuldføre, og som kan øge det videnskabelige og
produktive niveau.
Ideologien

om

globalisering,

og

en

ultraliberal

frimarkedspolitik uden offentlig overopsyn og kontrol, har
spillet fallit. Enten følger vi LaRouches anvisninger og
vender tilbage til en politik, der sætter befolkningens ve og
vel først og kan sikre realøkonomisk vækst, eller vi går en ny
mørk tidsalder i møde med økonomisk sammenbrud, kaos og krig.
Derfor bør Folketinget afholde en hastehøring om finanskrisen
og etableringen af et nyt Bretton Woods-finanssystem og
invitere Lyndon LaRouche, som har været i stand til at
forudsige krisen og ved, hvad der skal gøres, med som ekspert.
Tak for ordet.
Bilag til foretrædet:
1.
Tom
Gillesberg/Schiller
Instituttet:http://www.schillerinstitut.dk/finanssammenbrud_ga
a_ikke_i_panik.htm
2. Tom Gillesberg/Schiller Instituttet: Anders Fogh bør ringe
til Sarkozy så Danmark er med i dannelsen af et nyt
finanssystem
3. Tom Gillesberg/Schiller Instituttets foretræde den 17.

januar
2008http://www.schillerinstitut.dk/folketinget170108.html
4. LaRouche Political Action Committee: “LaRouche: There is a
Plan
B”
og
“To
Save
Wachovia,
Restore
Glass-Steagall”: http://larouchepac.com/files/pdfs/20080929-Pl
anB.pdf
5. Resolution for en ny Bretton Woods-konference der blev
introduceret
i
det
italienske
senat:http://larouchepac.com/news/2008/09/25/italian-senatorsintroduce-motion-calling-larouches-new-bret.html

