NATO: Danmark bidrager med
200
soldater
til
fire
kampbataljoner i Baltikum,
udtaler
forsvarsminister
Peter
Christensen
fra
Bruxelles
27. okt., 2016 – Den danske forsvarsminister Peter Christensen
deltager
den
26.-27.
oktober
2016
i
NATO’s
forsvarsministermøde i Bruxelles.
"Ruslands seneste militære aktiviteter og selvhævdende adfærd
udgør naturligt ”bagtæppet” for mødet. Det understreger, at de
beslutninger, vi traf i Warszawa om at styrke alliancens
forsvars- og afskrækkelsesprofil, er de rigtige. NATO er nu i
arbejdstøjet fast besluttet på at føre disse beslutninger ud i
livet. Det gælder ikke mindst de fire NATO-kampbataljoner til
de tre baltiske lande og Polen, hvor Danmark vil bidrage med
op til 200 soldater i Estland", udtaler Peter Christensen fra
NATO-mødet i Bruxelles.
Regeringen har tidligere meldt ud, at der fra dansk side
planlægges at udsende et substantielt bidrag på op til 200
soldater til Estland under britisk ledelse. De danske styrker
vil ikke være permanent udstationeret, men vil være til stede
periodevist.
http://www.fmn.dk/nyheder/Pages/forsvarsminister-fra-bruxelles
-nato-traekker-i-arbejdstoejet.aspx
Foto: Forsvarsminister Peter Christensen og NATO’s
generalsekretær Jens Stoltenberg; fra okt., 2015.( Foto:
NATO)

NATO’s forsvarsministre mødes
om
NATO-oprustning
imod
Rusland
26. okt., 2016 – NATO’s forsvarsministre mødes i Bruxelles i
dag, hvor de fuldfører planer om at forud-deployere 4.000
NATO-tropper i Polen og de tre baltiske stater. NATO’s
generalsekretær, Jens Stoltenberg, fik det, i sin
pressekonference fra i går, forud for mødet, til at lyde, som
om NATO gjorde dette, fordi Rusland er flyttet ud til NATO’s
grænser, som om NATO altid havde været dér, hvor det nu er, og
Rusland var den magt, der ekspanderede – hvilket selvfølgelig
er udtryk for en særdeles selektiv læsning af historien.
»Vi har set en betydelig militæroprustning i Rusland hen over
mange år, og forsvarsudgifterne er tredoblet i reelle tal,
siden år 2000 «, sagde han. »Dette har gjort det muligt for
Rusland at investere i nye evner, i nye våbensystemer, at
udføre flere øvelser og på signifikant vis øge deres militære
evner. Kombineret med det faktum, at Rusland også har været
villig til ikke alene at investere i deres Væbnede Styrker,
men også til at bruge deres Væbnede Styrker imod naboer, som
vi har set det i Krim, Ukraine – dette er grunden til, at NATO
nu responderer, og dette er en del af et mønster, der har
udløst en respons fra NATO.«
NATO har i de seneste år slået hårdt på sine medlemmer for at
få dem til at forøge deres forsvarsudgifter, og nu, hvor dette
endelig sker, »viser det, at NATO er i stand til at
respondere, at NATO er i stand til at tilpasse sig et Rusland,

der hævder sig mere, og til Ruslands forøgede militære
tilstedeværelse tæt på vore grænser«, sagde Stoltenberg.
Stoltenberg sagde, at Ruslands nylige deployering af Iskandermissiler til Kaliningrad »er endnu et eksempel på en russisk
militæroprustning tæt på NATO’s grænser«, især eftersom de er
dobbelt kapable. Så »selvfølgelig er vi bekymrede over
russernes militære oprustning tæt på NATO-grænser, og vi ser
det østpå; men vi ser det også sydpå, i det østlige Middelhav
og i Syrien, tæt på Tyrkiet, en NATO-allieret.«
De fire bataljoner skal ledes af USA, Tyskland, U.K. og
Canada, men andre medlemmer, især Frankrig og Italien,
forventes at stille tropper til rådighed til at udfylde
bataljonerne, som vil blive støttet af NATO’s hurtige
indsatsstyrke på 40.000 tropper. I går meddelte U.K.’s
forsvarsminister Michael Fallon, at U.K. vil sende 800 tropper
til Estland, udstyret med Challenger 2 hovedkampvogne, Warrior
kampvogne, samt droner.
»Dette er ikke blot en snubletråd. Dette er en seriøs, militær
tilstedeværelse«, påstod han. Ikke direkte i Baltikum, men som
en del af NATO’s oprustning, vedtog det norske parlament i går
deployeringen af 300 amerikanske marinesoldater til en base
nær Trondheim, omkring 400 km nord for Oslo, hvor USA har haft
hundreder af militære køretøjer forud-deployeret i grotter med
aircondition i adskillige år.
Alt imens den baltiske strategi således går fremad, bemærker
Reuters, at NATO har haft vanskeligheder ved at udvikle en
lignende strategi for Sortehavet, som russerne stort set
kontrollerer fra Krim. Rumænien, Bulgarien og Tyrkiet
forventes snart at fremlægge en plan for at øge patruljerne
fra flåden og flyvevåbnet i området, såvel som en
multinational NATO-brigade i Rumænien, siger Reuters.
Foto:
NATO-generalsekretær
Jens
Stoltenberg
under
pressekonferencen den 26. okt., 2016 forud for

forsvarsministermødet den 27.-28. okt. i Bruxelles. (Foto:
NATO)
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_136581.htm

Et
kupmønster
i
oprustning til krig

NATO’s

20. juli 2016 – Hvis man ser bort fra elitens hjernevask af de
tre baltiske stater, der har lagt fundamentet for meget af det
igangværende anti-russiske hysteri, er den farligste
udvikling, efter Maidan-kuppet i Ukraine, den radikale ændring
af politikken i Polen. Den nye, ekstremt nationalistiske
regerings overtagelse af magten i midten af november 2015
efterfulgtes af angreb i medierne og i retssystemet, samt af
et spektakulært angreb i midten af december, som
forsvarsministeren beordrede, imod et nyligt dannet NATOcenter for indsamling af efterretninger, og forvisning af
centrets personale. Den kommanderende polske officer blev
arresteret og endda anklaget for forræderi for at arbejde
sammen med fjendtlige agenturer (sic – dvs., NATO!). Centeret
blev tilsyneladende anset for at være en modstander, der ikke
frembragte den form for anti-russiske beviser, som det
ønskedes af forsvarsministeren, en paranoid person, der mener,
at Rusland har hyret aliens (!) (altså udenjordiske væsener!)
til at ødelægge Polen.
Hændelsen skabte stærke modreaktioner blandt flere NATOmedlemmer, inklusive Tyskland, og som krævede, at Alliancen

traf foranstaltninger til en disciplinær aktion imod Polen og
endda en annullering af det planlagte NATO-topmøde i Warszawa.
Det blev dengang antydet, at den nye, polske regering
imidlertid havde opbakning, hovedsageligt fra Cameron, men
også fra Obama, så der skete intet, og hele den anti-russiske
topmødeagenda forblev uændret. På den ene side reducerede
tyskerne deres tilstedeværelse ved den nylige NATO-øvelse,
Anakonda, men gik på den anden side ind på at overtage
kommandoen over en af de ekstra kampbataljoner, som NATO
besluttede at stationere i de baltiske stater. Frankrig
udeblev totalt fra Anakonda.
En kombination af afpresning fra Obama, Cameron og Warszawa,
og en heftig anti-tysk, sort propagandakampagne i de nu
regeringskontrollerede hovedmedier i Polen, tvang den tyske
regering til at fremvise en vanvittig solidaritet med Polen:
der blev ikke afholdt nogen mindebegivenhed i Berlin den 22.
juni i anledning af 75-året for Operation Barbarossa; i stedet
var der samme dag i Berlin et show fra Merkels side af
solidaritet med den polske premierminister Beata Szydlo. En
gentagelse af Merkels afvisning af at deltage i paraden i
Moskva på 70-års dagen for Wehrmachts kapitulation, den 9.
maj, 2015, hvor Merkel hævdede, at hun ikke kunne deltage, så
længe der ruller russiske tanks rundt i Ukraine.

NATO har hidtil ignoreret
Ruslands forslag om,
at
fly
skal
operere

transponders over Østersøen
16. juli 2016 – Den russiske militæranalytiker Igor
Korochenko, der er medredaktør af det Russiske Nationale
Forsvarsmagasin, rapporterer, at NATO faktisk ikke udviser
nogen interesse for det russiske forslag om, at alle
militærfly skal operere transponders, når de flyver over
Østersøen (Det baltiske Hav). Dette var det ene af to punkter
på dagsordenen – idet det andet var NATO’s militære oprustning
i Østeuropa – som russerne fremførte på NATO-Ruslandsrådets
møde i sidste uge, sagde han til Sputnik, men NATO var ikke
rigtig interesseret i at diskutere dem.
»Rusland vil gerne vide, hvad grundene er bag NATO’s
beslutning om at deployere kampgrupper tæt på Ruslands
grænser. Der findes ingen praktisk grund til det«, sagde han.
»Men der var ingen dialog. Nato nægtede grundlæggende set at
diskutere dette spørgsmål.« Mht. spørgsmålet om transponders,
så er det afhængigt af, at NATO gør det samme, dvs., at dets
fly også flyver med deres transponders slået til. »Alliancen
sagde, at den ville studere Ruslands forslag. Hvad er der at
studere?«, spurgte analytikeren. »Det er krystalklart: når
transponders er slået til, ser NATO russiske fly, og Rusland
ser NATO spionfly, der gennemflyver luftrummet langs med
Ruslands grænser. NATO udtrykte ikke noget ønske om omgående
at føje blæk til aftalen.«
Foto: Russisk SU-27 kampfly ved Chkalovsk flyvestation i
Kaliningrad-området.

Nødaktion over for Deutsche
Bank eneste måde at redde
Europa og verden
14. juli 2016 (Leder) – Selv, mens tåber som Angela Merkel og
Wolfgang Schäuble holder fast ved, at både de italienske
banker og Tysklands største bank, Deutsche Bank, ikke er i
alvorlige vanskeligheder, udvider cheføkonom for Deutsche
Bank, David Folkerts-Landau, sin tidligere advarsel om, at
hele EU-banksystemet er på randen af kollaps. Han lagde i vid
udstrækning skylden for dette på den Europæiske Centralbanks
præsident Mario Draghis Quantitative Easing, QE (kvantitative
lempelser; ’pengetrykning’) – med ubegrænset opkøb af
skrantende obligationer – og med nedsættelsen af rentesatserne
til negative værdier. »Europa er alvorligt syg«, sagde han i
et interview med Die Welt og tilføjede, at en hurtig kur
krævedes og i særdeleshed forholdsregler, der atter giver
gnisten til økonomisk vækst, for uden vækst kan bankkrisen
ikke overvindes.
Folkerts-Landau sagde, at levestandarden i hele Europa er
alvorligt truet, og at dette er en væsentlig årsag til den
hastige vækst af anti-EU-følelser i hele Europa.
Lyndon LaRouche har direkte interveneret i denne krise og
påpeget den faktiske årsag til denne krise, der udspiller sig
– nemlig, det politiske mord i 1989 på formand for Deutsche
Bank, Alfred Herrhausen, som LaRouche identificerede som den
sidste tyske bankier, der forstod bankernes nødvendige rolle i
skabelse af kredit til realøkonomien. Siden dette mord er
Deutsche Bank, og tysk bankvirksomhed generelt, blevet
overtaget af briterne, både rent bogstaveligt i den betydning,
at briterne nu ejer Deutsche Bank, og også mht. at skifte over
til spekulation snarere end produktiv investering.

Se: Helga Zepp-LaRouche:
verdensfredens skyld!

Deutsche

Bank

må

reddes

for

De fleste transatlantiske nationers økonomier er implicit
bankerot, sagde LaRouche i en diskussion onsdag med sin Komite
for Politisk Strategi. Men den tyske økonomi har i sig
midlerne til at redde de europæiske økonomier, og videre
endnu, pga. den historiske tyske helligelse til investeringer
i videnskab og teknologi. Skulle Deutsche Bank gå hen og
kollapse, advarede han, ville resultatet blive ikke alene et
økonomisk sammenbrud i hele Europa, men også krig – global
krig.
Alt imens en genkapitalisering af Deutsche Bank derfor haster,
så må det ikke blive et spørgsmål om penge per se, i sig selv,
men derimod en reorganisering af bankens enorme eksponering
til stort set værdiløse derivater og dårlige lån, samt en
tilbagevenden til produktiv investering sådan, som Herrhausen
havde tænkt. Den tyske økonomi kunne dernæst levere den
nødvendige margin for at bringe den europæiske økonomi tilbage
til skabelsen af reel profit.
Krigsfaren kunne ikke være mere åbenlys end den er i dag. En
af Putins toprådgivere, Sergei Karaganov, sagde til Der
Spiegel i dag, at den udstrakte NATO-deployering af styrker på
den russiske grænse, som blev yderligere implementeret ved
NATO-topmødet i Warszawa i sidste uge, er en militær
provokation, og at, »hvis NATO indleder en overskridelse –
imod en atommagt som os selv – vil de blive straffet.«
På samme tid responderede Kinas ambassadør til USA, Cui
Tiankai, i tirsdags til de multiple militære trusler mod Kina
siden Obamas »omdrejningspunkt Asien« og den amerikanske
intervention imod Kinas suverænitet i det Sydkinesiske Hav og
sagde: »At sende disse hangarskibe og bombefly er en
manifestation af loven, ’magt er ret’. Kina må derfor gøre
modstand mod det og afvise det. Dette sker i den sande ånd af
international lov. Og hvis det kan ske for os, kan det ske for

hvem som helst.«
Der findes ingen delvise forholdsregler, der kan håndtere den
eksistentielle økonomiske og strategiske krise, der nu
konfronterer menneskeheden. Der må komme en kreativ løsning,
baseret på nye principper, og som hviler på den forståelse, at
ethvert menneske har et kreativt potentiale til at bidrage til
menneskehedens fælles mål. En afslutning af geopolitik, og af
den dyriske filosofi, der lyder »alle mod alle«, mellem
individer og mellem nationer, haster, er mulig og nødvendig.
Foto: Den Europæiske Centrabanks bygning.

RADIO SCHILLER 12. juli 2016:
Lyndon LaRouche har krævet en
engangs-bailout
af de tyske banker for at
redde hele Europa
Med næstformand Michelle Rasmussen

Finansiel panik og krigsråb

hen over Europa –
Kun et »Skifte på højere
niveau« kan give historien en
ny retning
5. juni 2016 (Leder) – NATO’s chef Jens Stoltenberg gentog, i
en tale i Bruxelles på den amerikanske uafhængighedsdag, sit
vanvittige krigsråb mod Rusland og pralede med, at NATO har
gennemført den største mobilisering af militære styrker siden
den Kolde Krig, men fremførte, at dette ikke er nok. »Vi må nu
tage de næste skridt«, sagde han og udtalte, at NATO-topmødet
i Warszawa i denne uge »yderligere vil forstærke vores
militære tilstedeværelse i alliancens østlige del« – dvs. på
Ruslands grænse.
Polens forsvarsminister Antoni Macierewicz gik videre og
fantaserede over for Associated Press om, at NATO’s nye
militære indsættelser vil udgøre »afslutningen af frygten« i
Østeuropa. »Kun en demonstration af, at vi reelt er parat til
at forsvare vore grænser, kan effektivt standse Ruslands
aggressive planer«, sagde han og tilføjede: »Rusland kan
glemme alt om at true Polen, de europæiske lande og andre
lande i verden.« Selv, mens NATO deployerer tropper,
kampvogne, militærfly, krigsskibe og missilsystemer hele vejen
langs Ruslands grænse, beskyldte den forrykte Macierewicz
Rusland for at »forøge intensiteten af Ruslands aggression i
de seneste dage« og pegede på, at Rusland flytter tropper
rundt inden for sine egne grænser!
Der er imidlertid voksende tegn på fornuft i Europa, med
modstand mod krigspolitikken mod Rusland og Kina, såvel som
også mht. den økonomiske ødelæggelse af de europæiske
økonomier. General Harold Kujat, den tidligere chef for de
tyske væbnede styrker, sagde i et interview i dag, at han

fuldt ud støtter den tyske udenrigsminister Frank-Walter
Steinmeiers fordømmelse af »NATO’s sabelraslen« over for
Rusland.
Den græske premierminister Alexis Tsipras er på rejse i Kina,
hvor
han
yderligere
bestyrker
»Silkevejs«transportforbindelserne mellem Europa og Kina.
Selv Italiens premierminister Matteo Renzi viser modstand og
er uvillig til at give efter for EU’s krav om, at Italien
tvinger en »bail-in« ned over sine truede banker. Det
rapporteres, at Renzi kræver ret til at re-kapitalisere
bankerne med statslig kapital, snarere end at lukke dem ned,
eller stjæle indskydernes og obligationsholdernes penge gennem
en bail-in, for at betale dem, der har dyrket hasardspil med
derivat-værdipapirer.
Lyndon LaRouche svarede i dag, at disse og andre lignende
skridt er korrekte og nødvendige, men ikke tilstrækkelige.
Ingen af dem vil fungere, sagde han, medmindre et »skifte på
et højere niveau« bliver gennemført fra oven af. Enhver
enkeltstående indsats for at standse den finansielle panik,
der nu fejer hen over Europa, og snart også USA, eller for at
standse den gale dræber Obamas virke for krig, vil være
utilstrækkelig uden et sådant »skifte på et højere niveau« til
et nyt paradigme. Dette skifte må være baseret på en
Glass/Steagall-bankreorganisering for at lukke de banker, der
er ’for store til at lade gå ned’, og for at genetablere
produktiv kredit, samarbejde med Kinas Nye Silkevejsproces og
Vladimir Putins »Projekt Storeurasien«, og, hvad der er
særdeles vigtigt, en mobilisering af vore borgere – i
særdeleshed ungdommen – til skønhed, gennem en genoplivning af
klassisk musik og kultur.
LaRouche har advaret om, at NATO’s krigsmobilisering er bluff
– om end en meget farlig bluff. I dag gentog den russiske
analytiker Dmitry Yevstafiev LaRouches advarsel i en artikel i
Izvestia. Yevstafiev anfører, at de massive NATO-øvelser på

Ruslands grænser faktisk er en »dækoperation« for et
førsteangreb med strategiske styrker. At tro, at Rusland vil
tillade den form for systematisk oprustning på sine grænser, i
lighed med, hvad Hitler gjorde før sin Operation Barbarossainvasion af Sovjetunionen, ville være det samme som at anse
Ruslands ledere for at være imbecile. Kendsgerningen er den,
tilføjede han, at NATO ikke længere har evnen til at
understøtte sådan en konventionel krig og dækker over gabet
med propaganda. Men dette »fremprovokerer en tiltagende
efterspørgsel« af krig. Lige som Japan ved Pearl Harbor kan en
sådan svag stat tænkes at ville angribe først og »håbe på at
opnå en fordel«, afsluttede han.
En vækkelse af menneskehedens kreative gnist, der i de
vestlige lande er blevet slået ned af de evindelige krige,
økonomiske kriser og den kulturelle degenerering, er den
nødvendige forudsætning for at standse denne fare og få
menneskeheden til at gå videre til det nye paradigme, der nu
er i færd med at blive skabt fra Kina, Rusland og Indien, som
repræsenterer flertallet af den menneskelige race og det
moralske lederskab i verden.
Foto:

Den

amerikanske

udenrigsminister

John

Kerry,

viceudenrigsminister for europæiske og eurasiske anliggender
Victoria Nuland sidder sammen med NATO’s generalsekretær Jens
Stoltenberg og deres modparter i NATO’s hovedkvarter, 27. juni
2016 [flickr/statephotos]
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Helga Zepp-LaRouche:
Menneskehedens skønne fremtid
–
hvis vi undgår dinosaurernes
skæbne.
Hovedtale
på
Schiller
Instituttets
internationale konference i
Berlin,
25. – 26. juni, 2016
Før jeg kommer ind på disse forskellige dødbringende farer, så
ligger løsningen ligefor. Så vær fattede og bevar roen, og lad

mig tale til jer. Hvis menneskeheden forenes omkring en god
plan og handler solidarisk og modigt, kan enhver krise i den
menneskelige civilisation overvindes, for det er menneskets
natur – at, når vi bliver udfordret af et stort onde, vækkes
en endog endnu større kraft for det gode i vores sjæl.
Download (PDF, Unknown)

NATO-Ruslands-Rådet
skal
mødes 13. juli –
Putin til møde i Finland over
flysikkerhed over Østersøen
2. juli 2016 – NATO-Ruslands-Rådet skal mødes den 13. juli, få
dage efter afslutningen af NATO-topmødet [i Warszawa, Polen],
for her at diskutere spørgsmål om flysikkerhed i luftrummet
over Det baltiske Hav (Østersøen), samt andre eventuelle
emner.
”I øjeblikket er spørgsmålet om flysikkerhed over Det baltiske
Hav på dagsordenen for Rusland-NATO-Rådet, på niveau for
permanente repræsentanter, og som er planlagt til den 13. juli
2016”, sagde det Russiske Forsvarsministerium i en erklæring.
Reuters rapporterer, at forsvarsminister Sergei Shoigu også
sagde, at Rusland vil begynde at arbejde på en række
forholdsregler, der skal forbedre flysikkerheden over Det
baltiske Hav, inkl. en forholdsregel, der ville kræve, at
russiske militære fly flyver med tændte transponders. Dette

kommer efter Putins møde med den finske præsident Sauli
Niinisto i dennes sommerresidens i det sydlige Finland, i går.
Niinisto kom med forslaget om transponders over Det baltiske
Hav, og Putin svarede, at han ville beordre, at arbejdet på
dette spørgsmål skulle begynde, idet han bemærkede, at NATO
har dobbelt så mange flyvninger i dette område, som Rusland.
Shoigus udtalelse reflekterer gennemførelsen af Putins
direktiv.
Foto: Den finske præsident Sauli Niinisto hilser den russiske
præsident Vladimir Putin velkommen på førstnævntes
sommerresidens i Kultaranta i den sydvestlige, finske
skærgård.
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Det
russiske
parlament
udsteder en advarsel mod
NATO’s militære opbygning
24. juni 2016 – Den russiske Statsduma, det russiske
parlaments underhus, vedtog i går et forslag, der advarede
NATO om, at dens forstærkninger i Østeuropa risikerer at
levere gnisten til en ny Kold Krig, og at den vil tilskynde
Moskva og hendes allierede til at anskue området som et mål
for gengældelse, rapporterer Newsweek i går med reference til
TASS. Parlamentsmedlemmer kaldte planer for yderligere NATOudvidelse for ”en farlig tendens, hvis hensigt synes at være,
ikke forsvar, men at føre en ny Kold Krig.”
”I et scenarie, hvor NATO’s lederskab forsøger at
retfærdiggøre alliancens eksistens ved at brygge en
konfrontation med Rusland sammen, finder medlemmer af
Statsdumaen det nødvendigt at forene kræfterne med kolleger i
udlandet for at overvinde farlige tendenser, der er i stand
til at forårsage en politisk og væbnet konfrontation”, lyder
erklæringen.

Hvordan nationer vinder:
Ikke med NATO, men med NASA!
21. juni 2016 (Leder) – Samtidig med, at Obamaregeringen og
NATO er kommet tættere på at fremprovokere militære opgør, der

ikke efterlader overlevende, med Rusland og Kina, så er et
skarpt brud med dette opgør opstået i Europa i særdeleshed, og
i Japan, og det er på vej i USA.
EIR og LaRouche-bevægelsen har stået i centrum for dette
skift, bort fra randen af en ukontrollerbar krig, siden vi for
en måned siden lancerede den internationale appel, »Warszawatopmødet forbereder krig; Tiden er inde til at forlade NATO
nu!«, som tusinder af tænkende mennesker og ledende personer i
mange lande har underskrevet; dette har skabt »den fremskudte
front«, bag hvilken det politiske skift er i færd med at bryde
ud imod det militære opgør med Rusland, som Obama og briterne
tydeligvis ønsker skal blive resultatet af dette NATO-topmøde
i begyndelsen af juli. Den stadig voksende splittelse, der nu
er i Tysklands regeringskoalition, med krav om at stop NATO’s
50.000 mand stærke øvelser på Ruslands grænser; Den japanske
beslutning om at trodse Obama med to Abe-Putin topmøder; de
stærke skift over mod økonomisk udvikling og samarbejde i
Italien og Frankrig – alt dette udgør et oprør mod Obamas og
briternes krigspolitik, der var i færd med at åbne døren på
vid gab for en endegyldig katastrofe for menneskeheden.
Dette oprør kan blive til en virkelig revolution for en sand,
menneskelig fremtid. For dem, der ønsker at undfly en atomar
konfrontation med Rusland og Kina, samt de transatlantiske
økonomiers stadigt forværrende kollaps, findes alternativet
allerede. Og USA – med Obama ude – må bringes til sin egen
interesse, hvor det tilslutter sig dette nye paradigme snarere
end at detonere en krig, der ikke har nogen overlevende.
Dersom den menneskelige art skal have en lysende fremtid – på
den anden side af selve randen af fremprovokeret krig mellem
atomare supermagter, hvor vi i øjeblikket befinder os – så vil
det blive bestemt af nationer, der har et langsigtet
perspektiv med gensidig økonomisk udvikling og udforskning af
rummet. Og det vil nu sige Kina og Rusland (samt Indien).
Disse to nationer vil i den kommende weekend afholde et
økonomisk topmøde, hvor det centrale fokus vil ligge på et

samarbejde om udforskning af rummet: »samarbejde omkring
skabelsen af en tung raket og etableringen af interaktion
inden for området med rumstationer og langdistance-rumrejser,
som vil være til gavn for menneskeheden i sin helhed snarere
end blot for de deltagende stater.«
Et amerikanske rumprograms hele ånd udgjorde Amerikas »en
håbets bavn« for hele menneskeheden. Det er blevet skåret
tilbage i årtier, og menneskers rejser ud i rummet er nu
grundlæggende set blevet annulleret under Obama. Men
indbydelsen til en storslået genoplivelse af NASA’s
opdagelsesrejser for hele menneskeheden ligger på bordet. Det
er vores opgave at gribe den og virkeliggøre den; og at gøre
en ende på det nuværende, globale krigsopgør, før det er for
sent.
(se også: »Ingen overlevende«, video fra LaRouchePAC med
danske undertekster.)

Med et forsvar for Steinmeier
åbner
Tyskland
op
for
opposition imod NATO-krig
21. juni 2016 – En øjensynlig splittelse i Tysklands
regeringskoalition over NATO’s militærøvelser og deployeringer
af BMD-systemet, som truer Rusland, kunne muligvis betyde et
skifte hos Tysklands befolkning og institutioner, der er i
færd med at indse, at NATO’s optrapning truer selve Europas
overlevelse.
Den tyske leder, der d. 16. juni betegnede NATO’s øvelser som
”sabelraslen,” og ”krigshyl” imod Rusland og krævede dem

stoppet, udenrigsminister Frank-Walther Steinmeier, nyder for
indeværende den største opbakning af alle tyske politikere,
ifølge meningsmålinger. NATO’s generalsekretær Jens
Stoltenbergs og andres efterfølgende angreb på Steinmeier blev
tirsdag kraftigt tilbagevist som ”absurde” af den tyske
vicekansler Sigmar Gabriel, der rapporteres at skulle rejse
til Moskva i næste uge for at mødes med den russiske præsident
Putin.
Tidligere chef for NATO’s Militærkomité (2002-2005) general
Harald Kujat (pensioneret tidligere stabschef for de tyske
væbnede styrker) sagde til den tyske NDR radiostation i et
interview tirsdag morgen, at han fuldt ud støtter
udenrigsminister Steinmeier. General Kujats stillingtagen
repræsenter en dybtgående konsensus blandt tyske militære og
strategiske eksperter om, ikke alene, at konflikten med
Rusland helt unødvendigt udsprang i Vesten, men også, at en
optrapning vil føre til et strategisk, atomart opgør. General
Kujat sagde, at, i en kriseperiode som denne, vil militære
forholdsregler altid resultere i en optrapning. Han stillede
det selvindlysende spørgsmål: ”Ønsker man at optrappe
spændingerne, eller ønsker man at være med til at reducere
spændingerne?” Til at løse de mange konflikter i verden, det
være sig i Ukraine, Syrien eller Libyen, ”har vi brug for
Rusland … det er et spørgsmål om fornuft, hvilken vej man
vælger, og jeg tror, udenrigsministeren [Steinmeier] ønskede
at forandre tingene.”
Kujat sagde, at kritikken af Steinmeier var “et pavlovsk svar
på udenrigsministerens bemærkninger, og komplet absurd. Jeg
mener, at de bør lytte omhyggeligt til, hvad han sagde. Han
foreslår den rigtige fremgangsmåde.”
I Berlin d. 21. juni mødtes den tidligere franske præsident
Nicolas Sarkozy med den tyske kansler Angela Merkel, og han
advarede dernæst mod den fare, der bærer ved til bålet med
øgede spændinger mellem Rusland og den Europæiske Union.

”Vi kan kun løse problemerne mellem Europa og Rusland gennem
dialog,” sagde Sarkozy. Han definerede den alvorligste trussel
mod Europa som værende terroristgrupperne ISIS og al-Qaeda,
der begge bekæmpes af Rusland.

»Tiden er inde til at forlade
NATO nu!«
Skriv under og cirkulér vores
INTERNATIONALE APPEL!
LaRouche-bevægelsen
og
Schiller Instituttet
mobiliserer borgerne i hele
Europa imod NATO
22. juni 2016 (Leder) – Samtidig med, at mere fornuftige
europæere vågner op til den virkelighed, at amerikansk og
europæisk, vanvittig politik har bragt verden til randen af
atomkrig, står LaRouchebevægelsen og Schiller Instituttet for
et afgørende, strategisk lederskab med den revolution i den
politiske orientering, der kræves for at redde menneskeheden
fra udslettelse.
Sidste lørdag den 18. juni afholdt LaRouche-bevægelsens og

Schiller Instituttets aktivister, fra Frankrig, Belgien og
Holland og til Tyskland, Italien, Danmark og andre lande, den
første aktionsdag i hele Europa omkring appellen: »Warszawatopmødet forbereder krig; Tiden er inde til at forlade NATO
nu!«
Appellen, der blev udstedt af LaRouche-bevægelsen som et
upartisk initiativ, cirkuleres nu også af andre grupper og
personer, og slår alarm over den aktuelle nedtælling til
atomkrig og opfordrer NATO-medlemslande til omgående at
forlade NATO, og
at vores regering uden yderligere udsættelse skaber
betingelserne
for
en
ny,
global
fredsog
sikkerhedsarkitektur, baseret på det win-win-samarbejde, som
BRIKS har foreslået, et samarbejde, som det er i Europas og
USA’s egen interesse at deltage i.

Underskriv og cirkulér appellen!
Download (PDF, Unknown)
Den alvorlige respons, der herved er skabt, demonstreres i
rapporten fra Frankrig, hvor samarbejdspartnere til LaRouche i
partiet Solidarité et Progrès deployerede 70 personer på
gaderne i 17 større og mindre byer i hele Frankrig i lørdags.
Næsten 2300 personer har underskrevet appellen i Frankrig, og
yderligere 250 underskrifter blev indsamlet denne lørdag under
disse direkte aktioner for underskriftsindsamling på gaden. De
fleste mennesker har rent intuitivt en fornemmelse af, at
noget forfærdeligt snart vil ske, og de »lugter«, at NATO
stinker. Foreløbig har 1600 underskrivere benyttet muligheden
af også at sende et forud forfattet brev til deres valgte
medlemmer og senatorer i deres hjemdepartement (der er 5 til
10 valgte repræsentanter per departement), og brevet siger
grundlæggende set, »Jeg har underskrevet denne appel, og jeg
ønsker at vide, hvor du står.« Det betyder, at mellem 8.000 og

16.000 e-mails er blevet sendt til valgte franske officielle
medlemmer (af parlament og kommunalråd), for at fortælle dem,
at de bør vælge at træde ud af NATO og dens kampagner for at
føre krig.
Medlemmer af LaRouchePAC’s søsterorganisation i Frankrig,
Solidarité & Progrés, mobiliserede i Paris, Frankrig.
Mange af underskriverne har returneret e-mails med de svar, de
har fået fra deres valgte politikere, og som strækker sig fra
»Jeg er gaullist, så jeg er for« til »Jeg er virkelig ikke
enig«. Andre, så som tidligere minister for udenrigshandel,
Pierre Lellouche, der var chef for det højreorienterede parti
Les Républicains’ afdeling for udenrigsanliggender,
understregede, at hans parti arbejder meget hårdt på at få
sanktionerne mod Rusland ophævet.

Mere mobilisering fra Boulogne-Billancourt, Frankrig.
Oversat til hollandsk af Agora Erasmus blev appellen
publiceret på den progressive webside De Wereld Morgen, der
har 30.000 besøgende hver dag.
I Belgien er blandt underskriverne den socialistiske senator
Bert Anciaux; diplomat Jan de Moor; tidligere formand for det
belgiske parlament Lode Vanoost; den prominente fredsaktivist
Ludo de Brabander (Vrede); samt to forfattere, Mike de Loof og
Barbara Y. Flamand. Underskrivere er også Michel Vanhoorne, en
læge fra universitetet i Gent, der underskrev i sin egenskab
af koordinator for Venstre-miljøforum, samt musiker Hubert
Boone.
Medlemmer af Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet i
Düsseldorf, Tyskland, mobiliserede folk imod NATO-aggression
og 3. Verdenskrig.

I Holland er den første af flere end 100 hollændere, der har
underskrevet appellen, Rein Heijne, direktøren for Erasmushuset i Rotterdam, der sponsorerer pro-fredsbegivenheder.
Heijne kommenterede, »Længe leve Erasmus’ intellektuelle arv«.
(Se også: Schiller Instituttet på Folkemødet på Bornholm)
Titelfoto: Schiller Instituttet i Danmark mobiliserer på
Folkemødet på Bornholm.

Schiller Instituttet
mobiliserer danskerne
på Folkemødet på Bornholm:
Rejser spørgsmålet om
Atomkrig og Udmeldelse af
NATO!
18. juni 2016 – Schiller Instituttet i Danmark mobiliserer i
disse dage på Folkemødet på Bornholm for at stoppe atomkrig.
Folkemødet er en stor politisk begivenhed, hvor alle partier,
ministerier, hovedmedier, universiteter, dansk industri,
militæret og mange andre institutioner er samlet til 4 dages
debatter, diskussioner m.m. Omkring 30-40.000 mennesker fra
hele Danmark kommer til dette Folkemøde.
Schiller Instituttet i Danmark deltager med 4 personer. Vi
bærer kropsplakater, der siger ”Atomkrig? Danmark ud af NATO

nu!” på den ene side og ”Win-Win med BRIKS, ikke krig og
økonomisk kollaps” på den anden. Vi uddeler vores danske
Nyhedsorientering og vores internationale NATO-folder til
folk, og vi taler med folk, vi møder på gaden eller ved
interventioner!

Der var en begivenhed med den britiske og den polske
ambassadør til Danmark, om betydningen af NATO. Vi uddelte
vores litteratur ved begivenheden og skabte en hel del
opmærksomhed om atomkrig med vores kropsskilte. Debatten var
styret på forhånd, og man kunne ikke stille spørgsmål. Den
britiske ambassadør gik så langt som til at sige, at Rusland
udgjorde et truende imperium, der må stoppes! Vores litteratur
blev godt modtaget af publikum, og vi havde mange
diskussioner.
En vigtig begivenhed, hvor vi fik mulighed for at intervenere,
var ved det Danske Forsvarsakademi. Titlen på deres begivenhed
var ”Det danske Forsvar i det nye NATO – henimod Topmødet i
juli!” Blandt talerne var det danske militærs repræsentant ved
NATO, den permanente danske ambassadør til NATO og en
militærforsker fra Københavns Universitet. Der var kun ét
eneste hovedbudskab, nemlig, at ’Rusland må inddæmmes på grund
af sine ”aggressive” handlinger, og Kina er ligeledes en
problemnation, der skal håndteres. Vi stillede det første
spørgsmål og sagde, at NATO bør opløses; at Danmark bør
forlade NATO og undgå atomkrig, og at vi i stedet bør
samarbejde med Rusland og Kina, samt acceptere en multipolær
verden.
Mere
rapportering
fra
Folkemødet:
https://www.facebook.com/groups/1634726746777458/?fref=ts

Se

Den tyske udenrigsminister
kritiserer NATO’s militære
manøvrer i Østeuropa,
da
de
kan
forværre
relationerne med Rusland
19. juni 2016 – I et interview bragt i Bild am Sonntag i dag
har den tyske udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier brudt
med egne rækker og kritiseret NATO’s beslutning om at
arrangere militærmanøvrer i det østlige Europa. Han advarede
om, at disse manøvrer kan øge spændingerne med Rusland. Han
tilføjede, at ”hvad vi ikke skal gøre nu, er at oppiske
situationen med højlydt sabelraslen og skingre krigsråb.”
“Alle, der tror, at symbolske parader af tanks på alliancens
østlige grænse vil bringe mere sikkerhed, tager fejl,” sagde
Steinmeier. ”Vi gør klogt i ikke at skabe påskud for at forny
en gammel konfrontation.”
NATO har netop afsluttet en ti-dages militær træningsøvelse i
Polen, i hvilken 20 NATO- og allierede lande deltog.
Manøvrerne inkluderede 30.000 tropper. Tyskland deltog. I
denne måned har Bild am Sonntag rapporteret om planer for en
ny NATO-styrke, i hvilken USA, Storbritannien og Tyskland hver
får kommando over en bataljon på Ruslands grænse, begyndende
næste år. Denne udvikling har ført til, at den russiske
præsident Vladimir Putin har beordret en kontrol af
kampberedskabet hos de russiske væbnede styrker.
Disse udviklinger finder sted blot uger før NATO-topmødet i
Warszawa; de tre lande sagde, at de hver ville have kommando

over en bataljon på NATO’s østlige flanke med henblik på at
afskrække enhver magtdemonstration vendt imod Polen og de
baltiske lande.
De foreslåede NATO-bataljoner er del af en større
militærstyrke, der står foran at blive godkendt på Warszawatopmødet d. 8.juli. Denne styrke inkluderer ifølge Bild am
Sonntag tropper på rotation, oplagring af militærudstyr og en
meget mobil styrke med opbakning af NATO’s 40.000 mand store
hurtige reaktionsenhed.
Foto: Den tyske udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier.

Vi nærmer os opgørets time
21. juni 2016 (Leder) – En intens række af diplomatiske
engagementer er planlagt for de næste to uger, som kunne være
bestemmende for, om verden tager en tryg kurs hen imod et Nyt
Paradigme for udvikling – som det klarest er blevet fremlagt i
præsident Vladimir Putins forslag til »en plan for StorEurasien« på Skt. Petersborg Internationale Økonomiske Forum
den 16.-18. juni, og ligeledes i den kinesiske præsident Xi
Jinpings program for ’Ét bælte, én vej’ – eller, om verden går
i krig, med udslettelse til følge, sådan, som det promoveres
af London og dets skakbrik Obama.
På torsdag afholder Shanghai Samarbejdsorganisationen (SCO)
sit årlige topmøde i Tasjkent, Usbekistan. Indien og Pakistan
skal indføres som nye medlemmer, og Iran vil få en højere

status over observatør nu, da FN’s sanktioner er blevet
ophævet i kølvandet på P5+1-aftalen. Fra Tasjkent vil den
russiske præsident Putin rejse til Kina for et officielt
statsbesøg hos præsident Xi. Den russiske vicepremierminister
Dmitry Rogozin er allerede i Kina, hvor han forbereder mødet
med Kinas vicepremierminister Wang Yang. Man er allerede i
gang med at udarbejde aftaler om samarbejde om rumteknologi,
om det mulige salg af en $11 mia. stor andel i Ruslands
statslige olieselskab, Rosneft, samt en mulig kinesisk
investering i højhastigheds-jernbanelinjen Moskva-Kazan, som
sluttelig kommer til at løbe hele vejen til Beijing.
Torsdag den 23. juni vil den længe ventede Brexit-afstemning
finde sted i Storbritannien. Den 28. juni træffer de
europæiske statsoverhoveder beslutning om, hvorvidt de skal
forlænge sanktionerne mod Rusland over Ukraine i yderligere
seks måneder. Den franske udenrigsminister gjorde det i
mandags klart, at han forventer, at sanktionerne forlænges,
men han indikerede, at Frankrig vil gennemtvinge en debat for
en tidsramme for sanktionernes reducering og fjernelse. På et
eller andet tidspunkt, måske før afstemningen den 28. juni,
forventes Normandiet-4-gruppen (Putin, Merkel, Hollande og
Poroshenko) at mødes for at forsøge at kickstarte Minsk IIprocessen, der er gået i stå, og som er et nøglespørgsmål mht.
sanktionerne mod Rusland.
NATO’s krigsprovokationer imod Rusland forårsager tydeligvis
dybe rifter i de europæiske regeringsinstitutioner. Den tyske
udenrigsminister Frank-Walter Steinmeiers skarpe angreb på
NATO i søndagens Bild am Sonntag er tydeligvis en indikation
på sådanne splittelser. Den italienske premierminister Renzis
og EU-kommissionens præsident Junckers tilstedeværelse i Skt.
Petersborg er en anden.
En mere dybtgående undersøgelse af NATO-forsvarsministrenes
møde i Bruxelles i sidste uge, som en forberedelse til NATOstatsoverhovedernes topmøde i Warszawa den 7.-8. juni,
demonstrerer det vanvid, der har grebet Alliancen. De

deltagende ministre aftalte at tilføje cyberspace som et
yderligere militært domæne – i tillæg til luft, land, vand og
rummet. Hvad dette rent konkret betyder, er, at et angiveligt
cyber-angreb imod et NATO-medlemsland kunne udløse en
anråbelse af den fælles forsvarsklausul (artikel V) i NATO’s
charter, som kunne føre til et militært NATO-angreb på det
land, der får skylden for cyber-angrebet. Dette er topmålet af
galskab og kan blive en ny, hårfin udløsermekanisme for krig
med Rusland og Kina – to lande, der gentagent er blevet
beskyldt for at føre cyber-krig imod USA og Europa (sidste
uges hackerangreb ind i det Demokratiske Partis database, som
det oprindeligt var blevet »bevist« var blevet udført af den
russiske stat, fandtes senere at være blevet udført af en
hacker uden forbindelse til Rusland).
Som en kommentar til denne række af diplomatiske begivenheder
fastslog Lyndon LaRouche den basale pointe: Vi ved endnu ikke,
hvad der vil komme ud af disse begivenheder. Vi ved
imidlertid, at Putin har sin egen, klare strategi og
dagsorden, og han vil handle på det. Alt imens vi ikke
specifikt ved, hvad Putin vil gøre, så ved vi, at det vil
blive en faktor, der vil forme den globale situation.
Foto: Et amerikansk Air Force B-52 Stratofortress anfører en
formation af fly, inklusive polske, tyske og svenske styrker,
over Det baltiske Hav, 9. juni 2016. NATO-allierede udfører en
række realistiske øvelsesmissioner på Ruslands grænser. (U.S.
Air Force photo)

USA: Michelle Rasmussen fra
Schiller
Instituttet
i
Danmark
rapporterer om Instituttets
seneste interventioner
imod NATO under Folkemødet på
Bornholm; se video.
Michelle Rasmussen, Schiller Institute of Denmark, reporting
on thre recent intervention of the Institue against NATO at
'Folkemødet på Bornholm' @ 9:02 in the video,
Asking question about prevention of nuclear war to Diane Sare.

Det er Putin, der bestemmer,
hvad der
skal ske med ’Planen om StorEurasien’
20. juni 2016 (Leder) – Den russiske præsident Vladimir Putin
brugte Skt. Petersborg Internationale Økonomiske Forum den
16.-18. juni som anledning til at fremlægge det eksistentielle

spørgsmål, som nu konfronterer menneskeheden: Gå enten med i
det, han kalder ’Planen om Stor-Eurasien’ for økonomisk
udvikling og sikkerhed, eller også, stå over for den
umiddelbart overhængende fare for det transatlantiske systems
kollaps og en meningsløs global krig, som kunne udvikle sig
til en udslettelseskrig.
Under en to timer lang dialog, der blev præsideret af CNN’s
Fareed Zakaria, med deltagere, annoncerede Putin, at den
Eurasiske Økonomiske Union (EAEU) nu vil indlede forhandlinger
i denne måned med Kina om fuld integration i ’Ét bælte, én
vej’-projektet, og han understregede, at 40 lande søger
handelsforbindelser med EAEU, og at Rusland hilser Vesteuropas
fulde deltagelse i dette ambitiøse program velkomment.
I den samme dialog talte han åbenhjertigt om USA’s og NATO’s
»blodige kup« i Ukraine, samt indsatsen af nyere dato for at
inddæmme Rusland med NATO-styrker.
Putins handlinger, samt det vanvittige, anglo-amerikanske
krigsfremstød mod både Rusland og Kina, har udløst et voksende
oprør blandt vesteuropæere, der ser krigsfaren mere og mere
klart. Ikke alene deltog flere europæiske ledere i Skt.
Petersborg-forummet, imod Obamas og Londons udtrykkelige krav.
Den tidligere franske præsident, Nicolas Sarkozy krævede en
afslutning af sanktionerne mod Rusland og opfordrede Putin,
som, sagde han, befinder sig i en stærkere position, til
ensidigt at afslutte de russiske gengældelses-sanktioner mod
Europa. Putin responderede positivt til Sarkozys krav, så vel
som også til udtalelser, som den italienske premierminister
Matteo Renzi kom med, men han advarede om, at Rusland ikke er
indstillet på igen at lade sig bedrage.
Den tyske udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier gav et
interview til det meget læste Bild am Sonntag, hvor han angreb
de netop afsluttede NATO-øvelser langs den russiske grænse for
at være en krigsprovokation, og han krævede et stop for de
»krigshyl«, der kommer fra NATO. Steinmeiers handlinger har

udløst et totalt skænderi mellem grupperinger i den tyske,
politiske klasse, lige så vel som, at Sarkozys tale i Skt.
Petersborg har udløst en seriøs debat i Frankrig. Steinmeiers
intervention
er
blevet
støttet
af
den
ledende
militæranalytiker fra CDU, Michael Stürmers nylige angreb på
NATO’s provokationer, samt af udtalelser i denne uge fra
tidligere tyske kansler Gerhard Schröder, der også har fordømt
tendensen hen imod et nyt våbenkapløb og en Kold Krig med
Rusland.
Alle disse fundamentale skift i det politiske landskab kommer
blot få dage før Brexit-afstemningen i Storbritannien den 23.
juni, og blot få uger, før topmødet mellem NATO’s stats- og
regeringsledere finder sted i Warszawa i begyndelsen af juli,
hvor NATO’s deployeringer ind i De baltiske Stater og Polen
efter planen skal ratificeres. Sunday Telegraph, en flagskibspublikation fra Tory-grupperingen i Storbritannien, havde en
barsk formuleret lederartikel til fordel for britisk exit af
den Europæiske Union. Lederartiklen konstaterede åbenlyst, at
EU er død.
Vi er nået til et punctum saliens-øjeblik, hvor menneskeheden
enten går fremefter med det nye paradigme, som bedst kommer
til udtryk i ideen om Verdenslandbroen, eller også styrter den
ud i en udslettelseskrig. Der er ingen steder at gemme sig,
for menneskehedens fremtid ligger i vægtskålene. Putin har
totalt fod på dette opgør, og man kan forvente, at han vil
gøre det, der er uventet, i de kommende dage og uger, for at
vinde kampen om menneskehedens fremtid.
Her i USA består den største fare i, at disse voksende
kræfter, der klart ser faren for en atomkrig, vil holde sig
tilbage fra at bringe Obamas præsidentskab til fald – før han
starter en krig. Ledende røster i den Amerikanske Komite for
Øst-Vest-aftaler, inklusive dr. Stephen Cohen og Gilbert
Doctorow, er noget forsinket ved at indse, at Obama ikke er en
person, man »overtaler« til at gøre det rigtige. Han har
begået forbrydelser, der klart berettiger til en rigsretssag,

inklusive hans afvisning af at arbejde sammen med Rusland for
at knuse Islamisk Stat, al-Nusra og andre anglo-saudisk
sponsorerede, jihadistiske bander. Hvor mange uskyldige liv er
gået tabt, fordi Obama nægtede at samarbejde med Putin og de
russiske tjenester – der ved, hvordan man fører en kontraterrorist-operation?
I takt med, at denne kamp når nye dimensioner i Europa,
fortsætter den kinesiske præsident Xi Jinping sin turne i
Central- og Østeuropa, hvor han indgår betydningsfulde aftaler
med Serbien, der er et afgørende omdrejningspunkt for den
Eurasiske Landbro.
Frem for alt andet pålagde Lyndon LaRouche sine kolleger i
søndags, nøje at overvåge Putins træk. Han vil tage skridt til
flankeoperationer, baseret på hans opfattelse af hele den
globale situation. Han stoler ikke på andre, i særdeleshed
ikke Obama og briterne. Han vil handle på overraskende måder,
som på bedste måde vil reflektere virkeligheden i dette
øjeblik med et globalt opgør. Han er, understregede LaRouche,
det bedste referencepunkt for handling.
Foto: Den russiske præsident Putin under et møde med lederne
af verdens førende nyhedsagenturer, på sidelinjen af det 20.
Internationale Økonomiske Forum i Skt. Petersborg (SPIEF
2016), Rusland, 17. juni 2016. Mikhail Metzel/TASS
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Putin
langer
ud
efter
sanktioner,
NATO’s
udvidelsespolitik og driften

mod kold krig
20. juni 2016 – Den russiske præsident Vladimir Putin talte i
flere timer på den sidste dag af Skt. Petersborg
Internationale Økonomiske Forum. Han konfronterede direkte
realiteterne omkring den nuværende strategiske krise, der
bliver smidt efter det nye paradigme, som er under skabelse af
Rusland og de andre BRIKS-nationer. I et interview med Fareed
Zakaria efter topmødet, vred han sig behændigt ud af
udtalelser om, at han støttede Donald Trump, ved at påpege, at
han var blevet fejlciteret af journalister såsom Zakaria, der
ikke er analytikere, og idet han understregede, at vi ”er rede
til at arbejde med USA,” uanset, hvem der vælges til ny leder.
Han påpegede, at ”Trump har udtalt, at han er parat til at
genoprette det fulde format af russisk-amerikanske relationer
… det hilser vi alle velkommen.”
I sin udtalelse på topmødets sidste dag sagde Putin, at USA
kunne være til gavn for verden, inklusiv Rusland, så længe USA
ikke blander sig i andre landes anliggender:
”Vi behøver [USA]. Men vi har ikke brug for, at de konstant
blander sig i vore anliggender, fortæller os, hvordan vi skal
leve, og hindrer Europa i at opbygge relationer med os.”
Putin påpegede, at Obama-administrationen gav sine europæiske
partnere besked på at tåle sanktioner mod Rusland, sanktioner,
der havde ødelæggende konsekvenser for Europa, men ikke for
USA.
Putin sagde, at europæiske erhvervskredse i Frankrig, Tyskland
og andre steder har udtrykt villighed til at samarbejde med
Rusland, og nu er det op til politikerne ”at udvise visdom,
forudseenhed og fleksibilitet.”
”Vi bærer ikke nag og er rede til at møde vore europæiske
partnere på halvvejen,” sagde Putin til forummet. Han pegede
på, at det ikke var Rusland, der begyndte det nuværende

”nedbrud” i relationer mellem Europa og Rusland, forårsaget af
sanktionerne. ”Alle vore handlinger har været, og forbliver,
alene gengældelse.”
Putin fortsatte, ”Vore seneste møder med repræsentanter for
tyske og franske erhvervskredse har vist, at europæisk
erhvervsliv er villigt og parat til at samarbejde med vort
land. Der er behov for, at politikere møder forretningsfolk på
halvvejen, og udviser visdom, forudseenhed og fleksibilitet.
Vi har brug for at styrke tilliden i russisk-europæiske
relationer og genetablere niveauet af interaktioner.
Putin tog, hvad angår NATO’s udvidelsespolitik, ligeledes
tyren ved hornene og sagde, at det ikke giver mening:
“Sovjetunionen er der ikke mere, Warszawapagten [mellem
Sovjetunionen og de østeuropæiske lande] er ophørt med at
eksistere, så hvorfor behøver NATO konstant at udbrede sin
infrastruktur og bevæge sig mod Ruslands grænser? Nu tager de
Montenegro ind. Hvem har truet Montenegro?” spurgte Putin,
leende over absurditeten i det.
Han hævdede, at NATO har ”en absolut ligegyldig og tankeløs
attitude i forhold til vores position på alle områder,” og
noterede, at det var USA, der ensidigt afsluttede
missilforsvars-traktaten, der til at begynde med var
underskrevet for at ”bringe strategisk balance ind i verden.”
Putin fortsatte med at berolige verdenssamfundet med, at han
ikke ønsker at gå videre til en ny kold krig, som ”ingen
ønsker”. ”Uanset, hvor dramatisk tankegangen i udviklingen af
internationale relationer måtte se ud udefra, er det ikke en
global konfrontations-tankegang.”
Putin udtalte, at det amerikanske missilskjold i Østeuropa
udgør en trussel mod magtbalancen. ”Vi vil perfektionere vores
kapacitet for missilangreb for at opretholde balancen, alene
på grund af det.”
Putin påpegede, at problemer i verden kun kan håndteres, som

det i øjeblikket sker i Syrien. I det tilfælde, sagde han,
arbejder nationer i verden, inklusiv Rusland og USA, sammen om
at hjælpe med at løse krisen i Syrien. Han konfronterede
regimeskifte-politikken, idet han insisterede på, at Syriens
integritet må opretholdes som topprioritet. Putin sagde
ligeud, at disintegrationen af Syrien ville blive en
”destabiliserende faktor, ikke kun for regionen, men for hele
Verden”.
Han udtalte, at fred i Syrien kun kan nås ved en politisk
proces: “Hvis vi ønsker at fremme princippet om demokrati, så
lad os gøre det med demokratiske instrumenter,” sagde han til
forummet.
Han anførte, at den ukrainske krise blev skabt med overlæg af
Obama-administration, for at tilvejebringe en grund til NATO’s
eksistens, og at det ikke er sådan, at situationer i den
internationale arena burde håndteres: ”Efter det Arabiske
Forår sneg [USA] sig op til vore grænser. Hvorfor havde de
behov for at støtte et kup i Ukraine? Det er sandsynligt, at
oppositionen, der er ved magten nu, kunne have opnået det ved
demokratiske valg, og vi ville have arbejdet med dem, netop på
samme måde, som vi arbejdede med dem, der var ved magten før
præsident Janukovitj … Men nej,” fortsatte Putin, ”de skulle
nødvendigvis føre det til et blodigt kup med ofre, skulle
absolut forårsage borgerkrig.”
Putin sagde, at den udvikling “arrede” Ukraines russisktalende befolkning i det sydøstlige Ukraine og på Krim, og
ikke gav Rusland andet alternativ end at tage forholdsregler
”for at beskytte visse grupper af folk.”
Grunden, sagde han, er, at: NATO ”har brug for en fremmed
fjende, hvad skulle grunden ellers være til eksistensen af en
sådan organisation?” Putin sagde, at hele konflikten blev
påtvunget Ukraine ”for at underbygge selve eksistensen af den
nordatlantiske alliance.

USA: Senator Feinstein og
kongresmedlem Tauscher langer
ud efter planerne for nye
atomvåben
20. juni 2016 – Senator Dianne Feinstein og tidligere
kongreskvinde og viceudenrigsminister for våbenkontrol og
international sikkerhed, Ellen Tauscher har sammen skrevet en
ledende artikel, der blev bragt i New York Times d. 18. juni,
og hvori de krævede et stop for den planlagte produktion og
indsættelse af det nye ’Long-Range Standoff Weapon’ (LRSW), en
ny generation af kernevåben, der stærkt øger faren for
termonuklear krig. Forfatterne advarede:
”Luftvåbnet er bestemt for, til næste år, at accelerere
udviklingen af dette nye nukleare krydsermissil. Det vil
fremføre et opgraderet W-80 atomsprænghoved, og være i stand
til at penetrere verdens mest avancerede luftforsvarssystemer
… fremstilling af nye kernevåben som dette kan imidlertid være
unødvendigt, kostbart og farligt.”
Feinstein og Tauscher citerede tidligere forsvarsminister Bill
Perry, som for et år siden advarede om, at deployeringen af
LRSW-våbensystemet ville øge risikoen for atomkrig ved at
udviske linjen mellem konventionelle våben og kernevåben (LRSW
kan bruge både nukleare og konventionelle sprænghoveder). De
to forfattere af New York Times-artiklen forlangte, at
forsvarsminister Ashton Carter frembringer en detaljeret
offentlig redegørelse for planerne om LRSW, inklusiv, hvorvidt
det ville blive betragtet som et potentielt offensivt våben,
snarere end en tilføjelse af et element til den amerikanske
atom-afskrækkelse. De citerede estimater fra Føderationen af
Atomvidenskabsfolk (FAS) er, at det nye våbensystem vil koste
$30 milliarder:

“På et tidspunkt, hvor Forsvarsministeriet har besluttet at
modernisere hvert ‘ben’ af den nukleare triade (strategiske
bombefly, interkontinentale ballistiske missiler og
ballistiske missiler fra undervandsbåde, -red.), er det
uansvarligt at investere $30 milliarder i et unødvendigt og
farligt nyt atomvåben.”
De understregede også, at
”Vi ønsker at eliminere enhver uklarhed om, hvorvidt dette nye
missil er et offensivt våben.”
Forfatterne bemærkede, at revurderingen ’holdningen til
atomvåben’ i 2010 (2010 Nuclear Posture Review) opfordrede til
en reduktion af det amerikanske atomarsenal og en øget
afhængighed af konventionelle systemer, som luftvåbnets ’Joint
Air-to-Surface
krydsermissil,

Standoff Missile’ og flådens Tomahawkder ikke indebærer risiko for nuklear

optrapning.

Schiller
mobiliserer

Instituttet
danskerne
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Folkemødet på Bornholm:
Rejser
spørgsmålet
Atomkrig og Udmeldelse
NATO!

om
af

Schiller Instituttet i Danmark mobiliserer i disse dage på
Folkemødet på Bornholm for at stoppe atomkrig. … En vigtig
begivenhed, hvor vi fik mulighed for at intervenere, var ved
det Danske Forsvarsakademi. Titlen på deres begivenhed var
”Det danske Forsvar i det nye NATO – henimod Topmødet i juli!”
Blandt talerne var det danske militærs repræsentant ved NATO,
den permanente danske ambassadør til NATO og en militærforsker
fra Københavns Universitet. Der var kun ét eneste
hovedbudskab, nemlig, at ’Rusland må inddæmmes på grund af
sine ”aggressive” handlinger, og Kina er ligeledes en
problemnation, der skal håndteres. Vi stillede det første
spørgsmål og sagde, at NATO bør opløses; at Danmark bør
forlade NATO og undgå atomkrig, og at vi i stedet bør
samarbejde med Rusland og Kina, samt acceptere en multipolær
verden.
18. juni 2016 – Schiller Instituttet i Danmark mobiliserer i
disse dage på Folkemødet på Bornholm for at stoppe atomkrig.
Folkemødet er en stor politisk begivenhed, hvor alle partier,
ministerier, hovedmedier, universiteter, dansk industri,
militæret og mange andre institutioner er samlet til 4 dages
debatter, diskussioner m.m. Omkring 30-40.000 mennesker fra
hele Danmark kommer til dette Folkemøde.
Schiller Instituttet i Danmark deltager med 4 personer. Vi
bærer kropsplakater, der siger ”Atomkrig? Danmark ud af NATO
nu!” på den ene side og ”Win-Win med BRIKS, ikke krig og
økonomisk kollaps” på den anden. Vi uddeler vores danske
Nyhedsorientering og vores internationale NATO-folder til

folk, og vi taler med folk, vi møder på gaden eller ved
interventioner!
Der var en begivenhed med den britiske og den polske
ambassadør til Danmark, om betydningen af NATO. Vi uddelte
vores litteratur ved begivenheden og skabte en hel del
opmærksomhed om atomkrig med vores kropsskilte. Debatten var
styret på forhånd, og man kunne ikke stille spørgsmål. Den
britiske ambassadør gik så langt som til at sige, at Rusland
udgjorde et truende imperium, der må stoppes! Vores litteratur
blev godt modtaget af publikum, og vi havde mange
diskussioner.
En vigtig begivenhed, hvor vi fik mulighed for at intervenere,
var ved det Danske Forsvarsakademi. Titlen på deres begivenhed
var ”Det danske Forsvar i det nye NATO – henimod Topmødet i
juli!” Blandt talerne var det danske militærs repræsentant ved
NATO, den permanente danske ambassadør til NATO og en
militærforsker fra Københavns Universitet. Der var kun ét
eneste hovedbudskab, nemlig, at ’Rusland må inddæmmes på grund
af sine ”aggressive” handlinger, og Kina er ligeledes en
problemnation, der skal håndteres. Vi stillede det første
spørgsmål og sagde, at NATO bør opløses; at Danmark bør
forlade NATO og undgå atomkrig, og at vi i stedet bør
samarbejde med Rusland og Kina, samt acceptere en multipolær
verden.
Mere rapportering fra Folkemødet er på vej.
Se: https://www.facebook.com/groups/1634726746777458/?fref=ts

NATO spiller hasard med 3.
Verdenskrig:
Skal Europa være kanonføde?
Fred er kun mulig sammen
med Rusland og Kina!
Af Helga Zepp-LaRouche
Klokken er, i bogstavelig forstand, ét minut i midnat.
Elementær overlevelse vil kræve, at vi vågner op, før vi her i
Europa ofres som kanonføde i en angiveligt begrænset atomkrig
på alteret for det anglo-amerikanske imperiums geopolitiske
interesser, et imperium, hvis krav om at herske over en
unipolær verden ikke længere kan opretholdes. Hvis der under
NATO-topmødet i Warszawa i begyndelsen af juli måned finder en
yderligere opbygning af det amerikanske BMD-system sted – det
er bl.a. planlagt at forbinde systemet i Rumænien med
krigsskibene, som er udstyret med Aegis-systemet, der kan
affyre missiler – så kunne vi meget hurtigt nå det punkt, hvor
der ikke er nogen vej tilbage.
Download (PDF, Unknown)
Foto: Amerikanske soldater i et troppetransport fly.

POLITISK ORIENTERING den 9.

juni 2016:
Fører NATO’s provokerende
øvelser til krig?
Se også anden del (11 min.).
Med formand Tom Gillesberg
Video: 2. del:
Lyd:

INTERNATIONAL APPEL
Warszawa-topmødet forbereder
krig –
Tiden er inde til at forlade
NATO nu!
Det forestående NATO-topmøde i Warszawa den 8. – 9. juli
forventes at blive endnu en provokation mod Rusland. Ved at
underskrive denne appel siger vi ”stop” denne optrapning mod
atomkrig, før det, der er uigenkaldeligt, indtræffer!
Download (PDF, Unknown)
30. maj 2016: Følgende appel cirkuleres internationalt,
inklusive på den internationale LaRouche-bevægelses websider:

Det forestående NATO-topmøde i Warszawa den 8. – 9. juli
forventes at blive endnu en provokation mod Rusland. Ved at
underskrive denne appel siger vi ”stop” denne optrapning mod
atomkrig, før det, der er uigenkaldeligt, indtræffer!
Dette er en alvorstung time. En ny missilkrise er under
opbygning, som et spejlbillede af den, der i 1962 førte til,
at Sovjetunionen deployerede atomsprænghoveder på Cuba, på
USA’s dørtærskel. I dag er situationen omvendt. Dengang
bekæmpede NATO Warszawa-pagten; i dag organiserer NATO et
topmøde i Warszawa!
Vi, der underskriver dette, observerer, at NATO gennemfører en
provokerende ”inddæmningspolitik”, som følger: (se pdf)
1.

“Vi kommer med fred, for hele
menneskeheden”
Det var mindeplade, som de første astronauter bragte til månen
for næsten 50 år siden: “Vi kommer med fred, for hele
menneskeheden.” Ikke blot astronauterne, men hele den
amerikanske nation og millioner af andre mennesker rundt om på
jorden fik ændret deres tankegang om menneskehedens fremtid af
disse rejser, som de foretog, tilrettelagde og bevidnede.
”For første gang besluttede mennesker sig bevidst for at lære
at leve og agere i omgivelser, der er komplet anderledes end
dem, fra hvilke vi har udviklet os,” som en astronaut sagde
det.
Men næsten fra den ene dag til den anden trak de smukke skibe,
der cirklede om månen, sig tilbage; fjernere rumrejser blev

glemt. Landet kastede sig ud i krige – modelleret efter
britiske og franske kolonikrige –, som er fortsat siden da, og
som USA ultimativt har tabt. Under præsidenter G.W. Bush og
Obama, har de spredt katastrofer af krig og terrorisme tværs
over Mellemøsten, Nordafrika og Europa.
Skønt der blev udpeget ubemandede rummissioner for opdagelser
og opdagelsesrejsende, var amerikanerne overbevist om at være
”praktiske” og at glemme at gennemleve opdagelser, som de ofte
havde gjort før.
Andre nationer, Kina og Indien i særdeleshed, planlægger nu at
tage de store opdagelsesskridt i rummet, planlægger Marsmissioner, programsætter de første landinger på den storslåede
platform for opdagelser af galaksen – Månens bagside.
På samme tid har de asiatiske magter sammen med Rusland
planlagt og påbegyndt udfordrende projekter for ny
infrastruktur, store øst-vest og nord-syd eurasiske landbroer
med
højhastighedstog,
nye
byer,
energi,
selv
magnettogsforbindelser.
Når de griber ind for at bringe krige til afslutning, så de
kan påbegynde genopbygning og ny udvikling, så mener de det.
Præsident Obama, der prøver at sammenstykke militæralliancer,
handelskrige, NATO-krigstrusler og konfrontationer for at
stande de russiske og kinesiske ledere fra disse udviklinger –
organiserer faktisk en ”liga af tabere.” Truslen om global
krig fra hans forsøg på at intimidere Rusland og Kina er
alvorlige; men han er en taber, der truer virkelige ledere som
Putin og Xi.
Glem hvad der er “praktisk muligt”: Selv i bekæmpelse af
terrorisme, er opdagelser hvad der behøves for at vinde sejre,
opdagelser, som i at eksponere de saudisk/britiske hænder, der
kontrollerede massemordene d. 11. september, og pludseligt
dermed se kilden til de seneste 15 års katastrofale krige.
Så meget desto mere i at genoplive det storartede amerikanske

rumprogram. I samarbejde med de nylige dynamiske rum-magter
vil det blive en ny kilde til at leve gennem opdagelser – der
faktisk er menneskelige, som nationen lærte det for 50 år
siden.

Den britiske udenrigsminister
Hammond presser på for
endnu flere NATO tropper som
baltisk ‘snubletråd’
D.

23.

maj

(EIRNS)

–

Philip

Hammond,

den

britiske

udenrigsminister, presser på for krig mellem NATO og Rusland,
og giver genlyd for de gale vidtløftigheder fra forhenværende
britisk NATO-general Sir Richard Shirreff, hvis nylige roman,
der støtter en krig med Rusland i 2017, har modtaget udstrakt
britisk medieopmærksomhed. Hammond kom ud fra sidste uges
udenrigs- og forsvarsministermøde i NATO og pressede på for
endog endnu større permanent NATO-deployering i de baltiske
stater, Polen og andetsteds langs den russiske grænse. Det
forventes i brede kredse, at NATO i juli på tomødet med
statsoverhoveder og regeringer i Warszawa vil ratificere
deployeringen af fire kampbataljoner til Ruslands grænser.
Hammond meddelte, at han ville presse på for at NATO faktisk
indsætter yderligere fire til fem bataljoner til frontlinjerne
mod Rusland, i forlængelse af de fire der allerede er på
bordet. Han beskrev udtrykkeligt den foreslåede deployering
som en ‘snubletråd’, hvilket betyder, at tilstedeværelsen af
disse NATO-tropper rent faktisk ikke har til hensigt at
forsvare de baltiske stater eller centraleuropæiske stater,
men at sikre at enhver russisk aktion omgående udløser krig

med hele NATO.
Denne form for folkemorderisk galskab er kernen i Det britiske
Imperiums aktuelle krigspolitik for Rusland og Kina. På EU’s
møde med forsvars- og udenrigsministrene i Bruxelles i dag,
slog briterne også til lyd for behovet for at sætte europæiske
tropper ind på landjorden i Libyen for at bekæmpe
menneskesmuglere. Tyskland modsatte sig denne britiske plan,
men gik ind på ideen om en stigning i EU’s maritime
deployering i Middelhavet for at afskære flygtningebåde fra
Libyen og andre lokaliteter langs den nordafrikanske kyst.

