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Her er mere af Helga Zepp-LaRouches webcast fra side 2.
Renselse af Lyndon LaRouche er afgørende for at stoppe det Britiske
Imperiums fremstød imod 3. Verdenskrig
Schiller Instituttets ugentlige webcast med Helga Zepp-LaRouche den
21. juni 2019

HARLEY SCHLANGER: Goddag! Jeg er Harley Schlanger fra Schiller
Instituttet, og jeg vil gerne byde dig velkommen til denne
uges webcast. Det er den 21. juni 2019. Vi taler med Helga
Zepp-LaRouche, grundlægger af, og præsident for, Schiller
Instituttet.
Dette er et utroligt historisk øjeblik. Der er en uge til G20topmødet i Osaka, Japan, hvor der er potentiale for et
historisk vendepunkt omkring ideen om en fire-magts-aftale om
etablering af et nyt finansielt system – et ‘Ny Bretton Woods’
– en idé som Lyndon LaRouche fremsatte for næsten to årtier
siden. Samtidig kommer der en utrolig krigsmobilisering fra
krigspartiet, som forsøger at forsvare et bankerot system.
Men jeg synes at vi, for at starte diskussionen, virkelig skal
tage fat på spørgsmålet om LaRouches frifindelse, og det
initiativ der er blevet taget af LaRouche PAC og Schiller
Instituttet med frigivelsen af to nye videoer; den ene hedder
“LaRouche-sagen: Robert Muellers første Lejemord”; den anden
er en video om mindearrangementet, der fandt sted i New York
City for to uger siden. Så, Helga, vil du ikke give os en
fornemmelse af mobiliseringen, der er i gang omkring
frifindelsen, og betydningen af at disse to videoer bliver
udgivet, rent faktisk, i dag?
HELGA ZEPP-LAROUCHE: For mange mennesker vildet sikkert ikke
være indlysende, men hvis Lyndon LaRouchesnavn ikke renses,
tror jeg ikke, at vi kan stoppe de nuværendetrommehvirvler for
Tredje Verdenskrig. At rense hans navn ogneutralisere den
krigsmaskine, som driver verden mod TredjeVerdenskrig, er en
og samme ting. For det er netop det apparat,der retsforfulgte

min mand på trods af, at han var uskyldig i alleanklager, som
nu driver verden til randen af udryddelse.I dag har vi, på
samme tidspunkt i mange lande rundt om iverden, søsat en
international operation med udgivelsen, i sær-deleshed, af
dokumentarfilmen »The LaRouche Case (LaRou-che-sagen)«. Jeg
vil opfordre alle seere, alle Jer som ser dette pro-gram, til
straks at gå på vores hjemmeside, downloade videoen ogse den;
send linket til enhver mulig kontakt, I har – e-mail
lister,sociale medier, bare nogen I kender – og hjælp os med
at
sprededette
internationalt
(se:
www.schillerinstitut.dk/si/?p=27712).
Denne video, som viser den fuldstændig uhørte bøjning afloven
i sagen mod Lyndon LaRouche, hvor vi har de absolut
autoritative stemmer fra hans tidligere advokat, Odin
Anderson,og USA’s forhenværende justitsminister Ramsey Clark,
der kommer ind på årsagerne til, at LaRouche-sagen er det mest
utrolige tilfælde af bøjning af loven og ødelæggelse af det
amerikanske retssystem i USA’s historie. Nu er det vores mål
at få disse videoer ud overalt, og få handlet på dem; hvilket
betyder, at vi har brug for at rense LaRouches navn. Grunden
til at dette er så absolut vigtigt er, at det efter min og
mine kollegers bedste dømmekraft, er den eneste måde hvorpå
Tredje Verdenskrig kan stoppes. Årsagen er meget enkel. Det
apparat, der retsforfulgte min mand i 1980’erne, og fortsatte
med det i 1990’erne og 2000’erne, er den samme maskine, som
lige nu er den drivende kraft bag konfrontationen med Rusland
og Kina. Blot for at nævne, hvor absolut påtrængende det er,
og hvor tæt vi er på, hvad der kunne blive Tredje Verdenskrig,
er det faktum, at ifølge et tweet af Trump, var ordren til at
an-gribe Iran – efter at de skød den amerikanske drone ned –
allerede givet; og 10 minutter før angrebet, der havde tre
steder i Iran som mål, aflyste Trump angrebet. Ifølge hans
eget tweet, spurgte han de relevante militære kommandanter,
hvor mange dødsfald et sådant angreb på Iran ville have, og de
sagde omkring 150. Så sagde han: »Dette er ude af proportion«,
og han aflyste angrebet. Se, dette er en utrolig historie, for

hvis det var sket, var vi måske på vej til Tredje Verdenskrig;
og dette er ikke nogen overdrivelse.Trommehvirvlerne for krig
var absolut utrolige. Tag blot et par skridt tilbage. Man
havde artiklen i New York Times, der sagde, at de amerikanske
sikkerhedsstyrker – Pentagon og såvidere – har optrappet
cyber-angrebene mod Rusland bag ryggen på Trump, hvilket Trump
kaldte forræderi. Så havde man historien om at det angiveligt
var den iranske Revolutionsgarde, der stod bag angrebet på de
to olietankskibe i Oman-bugten. Dette er efter al
sandsynlighed endnu en af disse falske nyheder, en falsk
flagoperation. Og det peger på det faktum,at man i USA lige nu
har en dobbelt magtsituation.Som du nævnte, eller som vi vil
diskutere mere, sker det en uge før G20-mødet, hvor, hvis
dette blæses op, den sidste chance for fred kan gå tabt. Og på
den anden side har man potentialet for at Trump mødes med
Putin og Xi Jinping i særdeleshed og finder en løsning på de
mange problemer i denne verden. Så vi er i en nedtælling.Men
som jeg sagde, er rensning af Lyndon LaRouches navn helt
afgørende; fordi den eneste måde man kan afvæbne
ogneutralisere krigspartiet i USA er at gøre denne sag til det
mest prominente problem. Fordi det peger på sammenhængen
mellem krigspartiet i dag og det apparat som er ansvarlig for
mørklægningen af 11. september samt »Russiagate«, og folk er
nødt til at forstå denne forbindelse.
Schlanger: Videoen er tilgængelig med et link på denne
hjemmeside, og den er også tilgængelig på LaRouche PAC
[Https://action.larouchepac.com/exonerate]. Helga, hvad der
står klart efter at have set denne video og talt med folk om
det er, at selvom høringerne er fra 1995 eller 1996 – mere end
to årtier gamle – er emnerne de samme, som det der sker i dag.
Det er forbløffende, vil du ikke sige det?
Zepp-LaRouche: Ja, jeg mener at tribunalet, der fandt sted i
1995, hvor mange internationale VIP’er, amerikanske lovgivere
gennemgik sagen og hørte vidnesbyrd fra Odin Anderson og
Ramsey Clark; jeg synes at det gør det helt klart, at der må

rådes bod på denne, min mands sag.
Jeg vil stærkt tilskynde folk til at se videoen om Lyndon
LaRouches sag sammen med den, ganske vist, lange video af
mindearrangementet, fordi man bør se de to ting sammen.
Retsforfølgelsen og bagvaskelsen af min mand er i fuldstændig
modstrid til hans virkelige liv og livsværk, hvilket man får
et glimt af i den meget smukke video om mindehøjtideligheden.
Det er i virkeligheden nøglebudskabet, som skal ud til verden.
Som jeg sagde i tribunalet, var uretten mod Lyndon LaRouche
ikke alene det, at han blev sat uskyldigt i fængsel; men hvad
der så at sige også blev sat i fængsel, var hele tankegodset
af hans ideer og løsninger til verdens kriser, og dette er
endnu mere påtrængende i dag. Så igen beder jeg om, at man
tager
sig
tid;
se
disse
to
videoer
[https://action.larouchepac.com/exoneate]. Og hjælp os så med
at få dem rundt om kloden ad hvilken som helst kanal man
overhovedet kan, fordi det er nøglen til at løse faren for
krig. Så det er min indtrængende appel til Jer alle.
Schlanger: Se, som du sagde, kunne vi have været i 3.
Verdenskrig fra i aftes. Alt imens det blev undgået,
fortsætter presset for denne konfrontation fra krigspartiet.
Ser du nogen ændring i det, som følge af præsident Trumps
beslutning om at holde sig tilbage?
Zepp-LaRouche: Det må tiden vise. Jeg synes, det er en hel
utrolig demonstration af, at vi faktisk har en dobbelt
magtsituation i USA. Det er blevet et emne for offentlig
diskussion. Bare for at gennemgå det igen, fordi især vores
internationale seere måske ikke har bemærket det på samme
måde, men det faktum, at New York Times havde en artikel, i
hvilken de pralede af, og de henviste til, at John Bolton
sagde dette på et seminar afholdt af Wall Street Journal for
et par dage siden, at USA’s sikkerhedsstyrker,
efterretningstjenesten, Pentagon, optrappede den allerede
eksisterende cyber-krigsførelse, som oprindeligt blev bestilt
af Obama; at de optrappede dette og gik efter el-nettet i

Rusland. Nu er dette ikke nogen lille affære, for naturligvis
forsyner el-nettet i ethvert land energi til hospitaler, til
militærkommandoen og kontrol, til vandforsyninger; så det må
betragtes som en krigshandling.
Trump tweetede straks og sagde, at dette var forræderi. Han
sagde også, at det på eller anden måde var falske nyheder, når
hele historien blev lækket på denne måde. For eksempel
påpegede professor Stephen Cohen, som er en meget kendt
Rusland-analytiker i USA, det faktum, at {New York Times}
efter al sandsynlighed lækkede denne historie i det øjemed at
ødelægge potentialet for et topmøde mellem Trump og Putin på
det kommende G20-topmøde; ligesom medierne har gjort det før
ved mangfoldige lejligheder. Hver gang der er et potentiale
for en løsning, lækker de noget, eller gør noget uhyrligt for
at sabotere et sådant topmøde. Så dette er én ting; og det
rejser helt åbenbart spørgsmålet om, at hvis præsidenten ikke
er informeret, hvem er det så, der styrer USA? Det er et
spørgsmål, der bliver stillet af mange menneske rundt om i
verden; mennesker der bemærker det faktum, at Trump er en ting
– som demonstreret af at han holdt angrebet mod Iran tilbage –
men at sådanne medlemmer af hans kabinet som Bolton, Pompeo og
andre, klart er ‘noget andet’. Så det er ikke klart, hvem der
giver ordrerne.
Det samme synes at være sket i tilfældet med Iran – hvor, du
ved, denne historie er utrolig. Iranerne, som svar på
beskyldningen om at de var ansvarlige for angrebet på de to
olietankskibe – for hvilket der ikke er noget bevis; flere
regeringer, herunder den tyske og japanske regering, har
krævet beviser, fordi denne video som Pompeo udsendte, klart
ikke udgør noget bevis. Så nedskød iranerne en drone. USA
sagde, at denne drone var i internationalt farvand, men
iranerne har nu udgivet en video der viser, at ikke kun
dronen, men også et amerikansk fly lettede fra De Forenede
Arabiske Emirater, gik ind i Oman-bugten, vendte tilbage og
kom derefter ind i, ikke alene internationalt farvand, men

iransk territorium. Ifølge de iranske militærkommandanter
sendte de flere advarsler om, at disse to amerikanske fartøjer
– drone og fly – var kommet ind i iransk territorium uden at
få nogen respons. Derefter nedskød iranerne dronen, men ikke
flyet, som en advarsel til USA.
Dette er absolut – hvem vågner ikke op og indser, at vi er på
randen af Tredje Verdenskrig? – En sådan person befinder sig
ikke virkelighedens verden. Vi er tættere på Tredje
Verdenskrig end på noget andet tidspunkt – jeg vil sige end på
noget tidspunkt i hele efterkrigstiden. Denne fare er endnu
ikke drevet over. Jeg synes det er en rigtig god ting, at
Trump greb ind i sidste øjeblik, men det var 10 minutter før
angrebet! Folk bør virkelig indse, at dette ikke er nogen
vittighed. Men igen, på kort sigt er den eneste måde at
respondere på at opretholde processen for at få renset Lyndon
LaRouche. Hvis man vil stoppe Tredje Verdenskrig, så hjælp os
med at få frifindelsen af LaRouche på dagsordenen
internationalt; men i særdeleshed i forhold til præsident
Trump, som har en meget god grund til at gøre det, fordi det
ville tage sigte mod de samme kræfter som står bag
‘Russiagate’, og dem der gør det vanskeligt for ham at
gennemføre hans hensigter med hensyn til at forbedre forholdet
til Rusland og Kina.
Schlanger: Helga, med korruptionen af medierne i USA, hvor
disse ting ikke på nogen måde dækkes i detaljer eller selv i
virkeligheden, synes russerne at være mere direkte end
nogensinde før i at advare om krigsfaren. Hvad kan du sige om
det, som kan hjælpe med at vække folk op til at indse, hvor
tæt vi er på denne situation?
Zepp-LaRouche: Præsident Putin advarer om, at et angreb på
Iran vil have katastrofale konsekvenser. Han sagde også –
umiddelbart efter St. Petersburg International Economic Forum
– i et interview til nyhedsbureauet Mir, at situationen mellem
USA og Rusland forværres for hver time der går. Jeg synes det
er en fair beskrivelse, i betragtning af hvad der er blevet

offentliggjort netop nu – nemlig at ‘The Joint Chiefs of
Staff’ (den amerikanske overkommando for hæren, flåden og
luftvåbnet, red.) for første gang i flere år har
offentliggjort deres atomstrategi. Lad mig læse et citat for
dig, der gør det helt klart. Dette er en gennemgang af den
atomstrategi, planlægning, målsøgning, kommando og kontrol,
som omfatter ideen om brug af kernevåben i enhver
konfrontation. Citatet, som jeg vil læse for dig er:
“Brugen af atomvåben kunne skabe betingelser for afgørende
resultater og genoprettelse af strategisk stabilitet.
Specifikt vil brugen af et atomvåben grundlæggende ændre
omfanget af et slag, og skabe betingelser der påvirker hvordan
kommandører vil få overhånden i en konflikt. “[Fælles
publikation 3-72, Atomoperationer]
Dette er utroligt! Det er ideen om, at man kan bruge et enkelt
atomvåben. Som om mange eksperter, som for eksempel Ted
Postol, ikke har skrevet lange og meget overbevisende artikler
om, at det ligger i atomvåbnenes karakter, at det ligger i
logikken af den slags våbensystemer, at når man en gang er
startet på at bruge et sådant våben, vil de alle blive brugt.
Det ville med al sandsynlighed betyde udryddelsen af vores
civilisation.
Denne rapport var offentliggjort i en uge, og blev derefter
pludseligt trukket tilbage, og det blev kun genopslået på
initiativ af ‘Føderationen af Amerikanske Videnskabsfolk’, der
ønskede at påpege denne doktrins faktum. Jeg tror, at alt skal
ses i sammenhæng, og det understreger den absolutte
nødvendighed af at neutralisere krigsfraktionen; hvis
gruppering udtrykkeligt indbefatter briterne, om hvem Craig
Murray, den tidligere britiske ambassadør, sagde, at for det
britiske politiske system, regering og medier, er forskellen
mellem fiktion og sandhed helt udvisket; og det burde vække
alvorlig bekymring hos alle, fordi den britiske rolle i at
anstifte alt dette er helt afgørende.

Det viser med al ønskelig tydelighed, at vi må ændre
paradigmet; at krigsfraktionen skal stoppes; at Trump må
sættes i stand til at gennemføre sine intentioner om at
forbedre relationerne med Rusland og Kina, som han mange gange
har sagt. Det er i virkeligheden dette, som jeg beder Jer,
seerne, om at hjælpe os med at kommunikere ud: Fordi jeg
tænker, at faren er virkelig som den var det i 1914. Uden en
dybtgående mobilisering af mennesker over hele kloden, men
især i Vesten, i Europa og USA, er vi i stor fare for – som
søvngængere – at gå ind i en ny krig, præcis som det skete i
1914. Så kom med i vores mobilisering for at forhindre netop
dette.
Schlanger: Hvis vi går tilbage til spørgsmålet om rensning af
Lyndon LaRouches navn, så var det netop under lignende
omstændigheder i slutningen af 1970’erne under Carter
Administration, med galninge som Brzezinski og andre, der
pressede på for krig, at Lyndon LaRouche intervenerede med SDI
(Strategic Defense Initiative), og operationen imod ham kom
som en konsekvens af Ronald Reagans vedtagelse af hans
politik. Jeg synes, at dette er en anden parallel, der er
ganske slående for at få folk til at forstå, hvorfor angrebet
i dag er en parallel til, hvad der blev gjort imod Lyn i
1980’erne.
Zepp-LaRouche: Den eneste måde, hvorpå man i dette sene
stadium af det strategisk spil, så at sige, kan komme ud af
denne situation, ville være den slags samarbejde mellem – ikke
kun USA og Rusland, som min mand i sin tid foreslog det mellem
USA og Sovjetunionen – men som i særdeleshed også omfatter
Kina og Indien. Fordi hans argument var, at der er behov for
[enighed mellem] de fire mest magtfulde lande i verden for at
afslutte det britiske system af imperialistisk kontrol over
verden. Dette er yderst vigtigt. Det ville dybest set betyde,
at der under G20-mødet forhåbentligt vil finde et topmøde
sted, som der er planer for; men vær på tæerne, for i ugen op
til G20-topmødet må vi forvente en indsats for at

destabilisere dette potentiale indtil sidste øjeblik; som vi
netop har set det med dette aflyste angreb imod Iran.
Forhåbentlig kommer det til et topmøde mellem præsident Trump
og Xi Jinping, og det ville ikke alene [kunne] afslutte
handelskrigen, men barsle med en omfattende aftale. skulle
forhåbentlig også komme et topmøde mellem Trump og Putin. Og
hvis det skulle gå rigtig godt, ville der være et topmøde
mellem de fire ledere. Husk på, at efter St. Petersborgs
Internationale Økonomiske Forum og SCO’s [Shanghai
Samarbejdsorganisation] topmøde i Bishkek et par dage senere,
mødtes de tre ledere – Putin, Xi Jinping og Modi – allerede i
Bishkek; og sagde at de ville mødes igen i Osaka på G20-mødet.
Så det bedste der kunne ske ville være, at de inviterer
præsident Trump til at deltage i dette topmøde, og at Trump
accepterer det. Fordi medmindre der er enighed om at tage fat
på det meget presserende spørgsmål om det truende sammenbrud
af det finansielle system, og en overgang til en Ny Bretton
Woods-aftale, som især ville tage sig af det nødvendige
kreditsystem til industrialisering af udviklingslandene, samt
afslutte det system med kasino-økonomi, som vi har nu, ved at
etablere et nyt kreditsystem og indføre et nyt paradigme. Jeg
tror vi vil diskutere spørgsmålet om et nyt paradigme lidt
mere, men der er brug for en helt anden tænkning om hvordan
disse strategiske spørgsmål gribes an, for hvis vi forbliver
indenfor området af geopolitik, som i forestillingen om at
Europa skal blive en stærk, forenet bastion mod andre stærke
kræfter – USA, Rusland, Kina; og hvis USA mener, at Kina og
Kinas fremgang må inddæmmes – hvis man bliver hængende i den
slags tænkning, så er det kun et spørgsmål om tid, før hele
denne strategiske situationen vil gå helt grassat og komme ude
af kontrol. Så lad os mobilisere for at sætte spørgsmålet om
en ‘fire-magts-aftale’ for G20 på dagsordenen, og hjælp os med
at mobilisere for det, fordi dette kan være den sidste chance
for at gøre det. Fordi det står meget klart, at vi både
strategisk, militært, men også med hensyn til den økonomiske
situation sidder på en krudttønde. Derfor har vi brug for en

akut ændring i hele tilgangen…
Zepp-LaRouche: Folk husker muligvis Martins Niemöller ord, som
lød: Først kommer de efter dine naboer, så kommer de efter
sigøjnerne, og så kommer de efter jøderne. Ja, man kan blot
tilføje: “De er allerede kommet efter Lyndon LaRouche; de kom
efter USA’s præsident; og nu må du hellere hjælpe os med at
ændre hele denne dynamik”. Så bring venligst disse videoer
rundt, og studér dem. Mange mennesker har været bange for at
gå ud med ideen om at LaRouche repræsenterede magtfulde
begreber, som er nødvendige for at løse verdens kriser. Hele
retsforfølgelsen blev gjort med kun ét formål: At forgifte
brønden, at gøre folk bange. Men at overvinde frygten, lige
nu, for at slutte sig til Lyndon LaRouche og den bevægelse han
skabte, er hvad der gør forskellen mellem krig og fred. Så gå
med i vores mobilisering ….
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for
udvikling//
Opdel Danske Bank
Indeholder: “Afslutningen på kolonialismen: En ny fælles
fremtid for menneskeheden”, Helga Zepp-LaRouches hovedtale ved
Schiller Instituttets konference i New York: ”Hen imod en
fire-magt-aftale for et ’Nyt Paradigme’ for udvikling” den 13.
september, 2018.
Opdel Danske Bank: “Hvorfor en Glass/Steagall-bankopdeling
ville løse finanskrisen og ødelægge Wall Street og ‘City of
London'” af Tom Gillesberg.
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AUGUST
2018:
Skriv under! Appel for et nyt
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Lederne for USA, Rusland,
Kina og Indien må handle!
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NYHEDSORIENTERING JULI 2018:
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Helga Zepp-LaRouche:
Modsætningernes sammenfald
– Morgendagens verden.
Schiller
Instituttets

Internationale
konference, 30. juni, 2018,
Tyskland
Hvis alle europæiske nationer ville gå sammen med Kina,
Indien, Japan og også USA og gøre alt dette sammen med de
afrikanske stater, der ønsker at blive en del af et sådant
forceret program, og annoncere det som en fælles forpligtelse,
kunne vi vende flygtningekrisen omkring. Men denne
fremgangsmåde kræver en passioneret kærlighed til
menneskeheden; præcis, som premierminister Abiy Ahmed fra
Etiopien for nylig sagde under et massemøde med en halv
million mennesker, kort tid, før han blev udsat for et
attentatforsøg; han sagde, »Den eneste måde at gå fremefter
på, væk fra al denne historie, er tilgivelse og kærlighed.
Hævn er for de svage. Og fordi etiopiere ikke er svage, har vi
ikke bug for hævn. Vi vil vinde med kærlighed«.
Så lad os handle ligeså. Verden befinder sig i en utrolig
oprørstilstand. Det er meget kompliceret, og jeg mener ikke,
at problemerne vil blive løst ved at have en zillion delvise
løsninger. Vi har brug for et højere fornuftsgrundlag, som vil
forene hele menneskeheden. Jeg mener, vi har nået vejs ende
for en epoke, enden på geopolitik. Og vi må nå frem til det
Nye Paradigme, hvor vi tænker i banerne for coincidentia
oppositorum; det, Xi Jinping har kaldt et »fællesskab for
menneskehedens fælles fremtid«. Hvis Europa er villig til at
overleve, vil vi organisere de europæiske lande til at gå med
i denne indsats.
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To systemer foreligger nu for
verden: Hvad du skal vide om
økonomi for at skabe en
fremtid
for menneskeheden
LaRouchePAC undervisningsserie
2018
i
LaRouches
økonomi
Introduktion og disposition
To systemer foreligger for verden. Det ene, det
transatlantiske, City of London/Wall Street-finansimperium,
har befundet sig i en tilstand af »frit fald« siden krakket i
2007-2008, et finanskrak, som Lyndon LaRouche forudsagde i et
webcast, 25. juli, 2007:
»Det, der er optegnet som aktieværdier og markedsværdier
internationalt på finansmarkederne, er vrøvl! Dette er rent
fiktive trosobjekter. Der er intet sandt i det; falskneriet er
enormt. Der er ingen mulighed for et ikkekollaps af det
nuværende finanssystem – ingen! Det er færdigt, nu! Det
nuværende finanssystem kan ikke forsætte med at eksistere
under nogen omstændigheder, under noget præsidentskab, under
noget lederskab eller noget lederskab af nationer. Udelukkende

kun en fundamental og pludselig ændring af det globale,
monetære finanssystem vil forhindre et generelt,
kædereaktionslignende kollaps. I hvilket tempo, ved vi ikke,
men det vil fortsætte, og det vil være ustoppeligt! Og jo
længere, det står på, før det stopper, desto værre bliver
tingene.«
Hvordan kunne LaRouche forudsige dette?
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Finansverdenens kupforsøg i
Italien
– Geopolitik må ophøre i
2018.
Nyhedsorientering, maj-juni,
2018.
En virkelig spektakulær transformation i menneskehedens
historie er nu i sigte i den nærmeste fremtid, hvis verdens
borgere har tilstrækkeligt mod til at gribe chancen. Man
husker på Friedrich Schillers berømte epigram, »Øjeblikket«,
der reflekterer over udfaldet af den franske revolution: »En
afgørende epoke har århundredet skabt, Dog, dette store
øjeblik fandt et lidet folk.« Kan menneskeheden i dag leve op
til dette øjebliks storhed?
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Britiske løgne afsløret.
Nyhedsorientering april 2018
Det er ganske forbløffende, men der er flere og flere lande,
regeringer og også politiske kræfter, der taler offentligt
imod det faktum, at mange af disse britiske operationer var
orkestreret. For blot at nævne den seneste af disse: den
britiske regerings og MI6’s rolle i Russiagate er helt fremme
i rampelyset; dernæst stilles der nu også spørgsmål om hele
Skripal-affæren mht. hvem, det var, der virkelig udførte
angrebet; og dernæst, selvfølgelig, de seneste militære angreb
på baggrund af Assad-regeringens angivelige brug af kemiske
våben, og som nu også falder fra hinanden. Jeg mener, der er
en voksende bevidsthed om, at der i realiteten kun er ét land,
der er på krigsstien imod Rusland og, på trods af ’søde’ ord,
følgelig også imod Kina. Det er en meget vigtig vending i
sagen.
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NU ER DET NOK!
STOP BRITERNES FREMSTØD FOR

KRIG!
Ring til danske politikere
– ring til USA’s Kongres!
9. april, 2018 – Vi, De forenede Stater, står over for at
lancere et angreb mod Syrien, med de russiske styrker, der er
til stede dér, baseret på perfide, britiske løgne; baseret på
det, der kunne vise sig at være historiens endegyldige og
sorteste efterretningssvindel, den, der gjorde det af med den
menneskelige race. Samtidig blev præsident Trumps personlige
advokats kontor i dag, 9. april, 2018, udsat for et raid,
baseret på en henvisning fra den særlige anklager Robert
Mueller. Spørgsmålet skulle angiveligt dreje sig om
beskyldninger i forbindelse med, at præs identen skulle have
haft en årelang affære med den løgnagtige og afskyelige
pornostjerne, Stormy Daniels. Dette anses af Mueller og vores
korrupte FBI for at være så alvorligt, at det Sjette Tillæg
til USA’s Forfatning også blot kan kastes til side. Disse to
uhyrlige begivenheder er fuldstændig relateret. Med mindre I
nu rejser jer sammen med os for at stoppe det, er dette land i
alvorlig, alvorlig fare. Det kategoriske forsøg på at afpresse
denne præsident ind i den krig, han blev valgt til at stoppe,
er nu blevet optrappet ud over enhver forstand.
Download (PDF, Unknown)

NYHEDSORIENTERING MARTS 2018:

Rusland: Ven eller fjende?
Forgiftningen af den russiske/britiske eks-spion: Britisk
informationskrig forsøger at provokere Rusland og genoplive
deres amerikanske kup.
Vores formål er præcist at placere Theresa Mays sindssyge
bestræbelse den 12.-14. marts på at fabrikere et nyt
svindelnummer med »masseødelæggelsesvåben« med anvendelse af
de samme folk (MI6-efterretningsgrupperingen omkring
Sir
Richard
Dearlove)
og
det
samme
manuskript
(en
efterretningssvindel
med
hensyn
til
masseødelæggelsesvåben), som blev brugt til at trække USA ind
i den katastrofale Irakkrig. Svindelnummeret med forgiftningen
af Skripal involverer ligeledes direkte den britiskeagent,
Christopher Steele, den centrale person i det igangværende kup
mod Donald Trump.
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NYHEDSORIENTERING
FEBRUAR
2018:
Forlæng den Nye Silkevej til
Vestasien og Afrika
Glæd dig til en optimistisk og konstruktiv løsning på det
forfærdelige fattigdoms- og underudviklingsproblem, som denne
verdensdel er så hårdt ramt af, og, som Helga Zepp-LaRouche så

ofte har nævnt, den eneste humane og retfærdige løsning på det
umenneskelige flygtningeproblem, der nu også har ramt Europa.
Vi introducerer her Schiller Instituttets nye, danske
specialrapport, “Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og
Afrika; en vision for en økonomisk renæssance”, som er en
grundig indføring i den 246 sider lange, engelske rapport, af
rapportens forfattere, Hussein Askary og Jason Ross.
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NYHEDSORIENTERING
2018:
Macron tilslutter
den Nye Silkevej

JANUAR
Frankrig

Nu må Danmark på banen af formand Tom Gillesberg:
Den franske præsident Emmanuel Macrons besøg i Kina 8.-10.
januar, hvor han annoncerede, at Frankrig vil samarbejde tæt
med Kina om Xi Jinpings Bælte og Vej-Initiativ, er et
glædeligt og dramatisk skifte i international politik. For
første gang markerede en vestlig stormagt, tilmed et af de fem
permanente medlemmer af FN’s sikkerhedsråd, at man vil forlade
det fejlslagne, gamle, vestlige paradigme, hvor man har
insisteret på en unipolær verdensorden med USA som verdens
politibetjent, der sikrer, at private finansielle interesser
med centrum i London og New York kan diktere, hvad der foregår
i verdensøkonomien. Hvem, der kan få udvikling og hvem, der
skal leve på tredje klasse. Kina har de seneste årtier formået
at løfte 700 mio. kinesere ud af dyb fattigdom og ønsker med

Bælte & Vej-Initiativet at gøre det samme muligt for resten af
verdens nationer. Det anerkendte Macron og erklærede, at
Frankrig vil deltage i denne proces, særligt i Afrika, hvor
Kina er i gang med at udvirke infrastrukturelle mirakler, og
hvor Frankrig har en lang kolonihistorie og (mener Macron) en
forståelse for, hvad der rører sig blandt afrikanerne. Han
fremhævede, at man ikke må gentage kolonialismens
fejltagelser, som han mente, at Frankrig har sin del af
ansvaret for, men have en inkluderende investeringspolitik,
hvor alle kan være med. …
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