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Fuldt dansk udskrift
Vi befinder os nu i en situation, som Helga Zepp-LaRouche
tidligere i dag beskrev som »ildevarslende«; det var det ord,
hun brugte. Hun sagde, »Dette kan kun forstås som et miljø med
førkrigs-propaganda«. Hun sagde, at den respons, vi har set
fra Vesten, fra flere lande i Europa og inkl. her i USA, til
den bizarre sag med forgiftningen i Salisbury, Storbritannien,
af en russisk eksspion, der blev britisk spion, ved anvendelse
af en angivelig nervegift; hun sagde, at dette nu har skabt
det, der kun kan betegnes som en ekstremt farlig situation,
som meget let kunne eskalere hurtigt og føre til krig. Hun
sagde, »Man må stille sig selv det indlysende spørgsmål: Hvor
fører alt dette hen?«
Nøglefaktoren her, som Helga Zepp-LaRouche har understreget,
er timing. Denne begivenhed, og alt det, der efterfølgende har
udviklet sig med den, kom direkte i hælene på: 1) præsident
Putins annoncering i sin tale for den føderale forsamling den
1. marts af denne nye generation strategiske våben, der totalt
har ændret den internationale, geopolitiske struktur; og 2)
annonceringen fra Husets Efterretningskomite, der præsideres
af kongresmedlem Devin Nunes, nogle få dage senere af, at de
havde afsluttet deres efterforskning og konkluderet, at der
absolut ikke fandt noget ’aftalt spil’ sted mellem Trumpkampagnen og russerne. Dette var absolut hele grundlaget for
Christopher Steeles Russiagate-narrativ.
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Putin bekræfter, Rusland vil
sikre
sikkerheden
i
det
arktiske område
11. marts, 2018 – Rusland vil udvide sin tilstedeværelse i det
arktiske område for at sikre sine borgeres sikkerhed, sagde
præsident Vladimir Putin i en videodokumentar om ham,
produceret af VGTRK, rapporterer RT. »Vi vil ikke true nogen,
men, ved at bruge vore fordele, som i dette tilfælde er af
territorial natur, vil vi sikre Ruslands og dets borgeres
sikkerhed. I denne forbindelse er det arktiske område ekstremt
vigtigt for Rusland«, sagde han.
»Amerikanske ubåde af Ohio-klassen, der kan medføre 24
Trident-atommissiler, er meget aktive i Norskehavet. Den
skønnede ankomsttid for sådanne våben fra Norskehavet til
Moskva er kun omkring 15 minutter«, sagde Putin.
Ruslands udvikling af det arktiske område har hastigt udvidet
sig i de seneste år, hvor der bygges nye baser og gamle baser
renoveres, opstilles langtrækkende radarer og deployeres nye
tropper. Rusland har fire anlæg i det arktiske område, inkl.
den nordligste militærinstallation, ved navn Arctic Trefoil,

rapporterer RT, og at stationen er verdens eneste permanente
struktur, bygget på 80 grader nordlig bredde.
»Et nyt antiluftskytskompleks, Tor-M2DT, designet specielt til
de ekstreme forhold i regionen, forventes at slutte sig til
Ruslands arktiske tropper til vejrtests«, rapporterer de. »Der
er ikke ét eneste andet land i verden, der har en
isbryderflåde«, sagde Putin. »Sovjetunionen plejede at have
det, Rusland har det, og vi har planer om at udvikle en stærk,
ny generation af isbrydere.«
Foto: Arctic Trefoil: Specialdesignede bygninger blev brugt
til at tackle de ekstreme vejrforhold.

Det
Russiske
Forsvarsministerium udfører
og viser
testdemonstrationen
af
Kinzhal
hypersoniske
ballistiske missil
11. marts, 2018 – Det Russiske Forsvarsministerium
rapporterede i dag, at et russisk MiG-31 jagerfly har
gennemført en testaffyring af et Kinzhal aero-ballistisk,
hypersonisk missil, der ramte et mål på testområdet,
rapporterer TASS.
»Et mandskab i et MiG-31 jagerfly fra de Russiske
Luftforsvarsstyrker har gennemført en testaffyring af et

hypersonisk
missil
af
Kinzhal
højpræcisionsluftforsvarsmissilsystemet i det udpegede testområde«, sagde
Forsvarsministeriet. MiG-31 fløj ud fra en flyvestation i det
Sydlige Militærdistrikt inden for rammerne af en testluftalarm. »Affyringen foregik normalt; det hypersoniske
missil ramte det udpegede mål i testområdet«, sagde
ministeriet.
Kinzhal-missilet (Kinzhal betyder »dolk«), der affyredes fra
luften, og som præsident Putin nævnte blandt gruppen af nye
våbensystemer i sin tale til den føderale forsamling 1. marts,
har en effektiv rækkevidde på 2.000 km og kan flyve med en
hastighed på op til 10 Mach, ti gange lydens hastighed. Det
skal angiveligt være udstyret med sit eget radarsystem, som
giver missilkomplekset total uafhængighed og operationelle
aktiviteter, som gør det særdeles navigeringsdygtigt.
Ministeriets pressemeddelelse erklærer, at Kinzhal-systemet er
blevet testet 250 gange i flyvetogter, under alle vejrforhold,
både dag og nat, siden starten af 2018. Kinzhal er ikke blot
et koncept; det er under evaluering for sine operationelle
evner.
Både RT og Sputnik International har i dag udlagt en to til
tre minutter lang video fra Forsvarsministeriet, der viser et
Kinzhal testforløb – ikke en animation: piloter, der forlader
deres barakker, går om bord i flyet, vinder højde og affyrer
Kinzhal.
(Se
https://www.rt.com/news/420947-russian-hypersonic-missile-test
s/)
Til de af vrangforestillinger plagede tvivlere i Vesten
fastslår det stille og roligt den pointe, som Putin kom med i
sin tale 1. marts: »Nej, der var ingen, der faktisk ønskede at
tale med os om kernen i problemet, og ingen ville tale med os.
Så lyt nu.«
Præsident Putin understregede, at disse nye våbensystemer, der

praktisk taget gør USA’s BMD-system ubrugeligt, er en
ouverture for fred og for diskussioner mellem USA og Rusland.
Disse nye våbensystemer, som omfatter lasere og, under selve
flyvningen, faktiske plasmadannende fronter rundt omkring
nogle af systemerne, har et potentiale for enorme,
revolutionerende fordele for den civile, fysiske økonomi.
Foto: Screenshot fra RT’s udlæg af det Russiske
Forsvarsministeriums video, der viser en testaffyring af
Kinzhal hypersoniske krydsermissil.

Senatorer
opfordrer
indtrængende
Trumpadministrationen
til
at
fremskynde
nye
forhandlinger
om strategi med Rusland
9. marts, 2018 – Fire amerikanske senatorer opfordrede, i et
brev af 8. marts, indtrængende Trump-administrationen til at
indlede en ny runde forhandlinger om strategi med Rusland,
uden tøven.
Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov responderede
allerede i dag, fra sit besøg til Etiopien, og sagde, »Vi er
altid gået ind for yderligere dialog om strategisk stabilitet
mellem Rusland og USA«.
De fire senatorer, Edward Markey (D-MA), Jeff Merkley (D-OR),

Dianne Feinstein (D-CA) og Bernie Sanders (I-VT), skrev til
udenrigsminister Rex Tillerson, »En amerikansk-russisk
strategisk dialog er mere presserende nødvendig efter
præsident Putins tale den 1. marts, hvor han refererede til
flere nye atomvåben, som Rusland angiveligt skulle være i færd
med at udvikle, inklusive et krydsermissil og en
atomundervandsdrone, der i øjeblikket ikke er nogen
begrænsninger for iflg. New START-traktaten, og som ville være
destabiliserende, om deployeret.«
Senatorernes brev anerkendte, at USA har uoverensstemmelser
med Rusland mht. flere spørgsmål, inklusive angivelige
overtrædelser af Traktaten om Mellemdistanceraketter og
Atomvåbenprogrammer (INF-traktaten indgået mellem Reagan og
Gorbatjov, -red.); angivelig russisk indblanding i amerikanske
valg og udenrigspolitiske spørgsmål: »Det er imidlertid som
følge af disse politiske splittelser, og ikke på trods af dem,
at USA som en presserende nødvendighed bør gå i dialog med
Rusland for at undgå fejlberegninger og mindske
sandsynligheden for konflikt«, skrev senatorerne.
Brevet fortsætter, at INF-traktaten kan løse en angivelig
»krænkelse fra Ruslands side gennem eksisterende bestemmelser
i traktaten eller nye, gensidigt acceptable bestemmelser«.
Brevet erklærer også, at den Nye START-traktat, som trådte i
kraft i 2011, og som indeholder bestemmelser om tusinder af
dataudvekslinger og on-site inspektioner, »også kunne regulere
to af de nye våbentyper, som præsident Putin refererede til
den 1. marts«.
Brevet slutter: »Der er ingen garanti for, at vi kan opnå
fremskridt med Rusland om disse spørgsmål. Men selv på
højdepunktet af den Kolde Krig var USA og Sovjetunionen i
stand til at indgå i dialog om spørgsmål om strategisk
stabilitet. Ledere fra begge lande mente, som vi også bør i
dag, at atomvåbens utroligt destruktive kræfter er grund nok
til at gøre enhver indsats for at mindske chancen for, at de
nogensinde igen bliver brugt.«

Foto: USA’s præsident Ronald Reagan og Sovjetunionens sidste
leder, Mikhail Gorbatjov, afsluttede den Kolde Krig med blandt
andet INF-traktaten, der skulle fjerne mellemdistancevåben

Putin
leverer
et
nyt
’Sputnik-chok’:
’Nu vil de lytte til os!’
Leder fra LaRouche PAC, 4. marts, 2018 – Her følger uddrag fra
en kommende artikel af Helga Zepp-LaRouche:
I en transatlantisk atmosfære af hysteri over for Rusland og
Kina, som kun kan ses som førkrigs-propaganda, kastede Putin
en bombe i sin årlige Tale til Nationen, der har omdefineret
den strategiske balance:
Han annoncerede, at russiske styrker har fået våben, baseret
på nye fysiske principper, inklusive et nyt, ’avantgarde’
interkontinentalt ballistisk missil, der kan bevæge sig med 20
gange
lydens
hastighed
og
har
et
fremragende
navigeringssystem. Det kan derfor udmanøvrere alle
eksisterende luftforsvars- og missilforsvarssystemer og gøre
dem forældede.
Disse nye systemer, der omfatter krydsermissiler, der drives
frem af atomkraft, hurtige ubådsdroner og laservåben, er
Ruslands svar på den ensidige opsigelse af ABM-traktaten fra
USA’s side i 2002, samt på lanceringen af det globale,
amerikanske missilforsvarssystem. Siden da har alle
forhandlinger blot været tale for døve øren. »De lyttede ikke
til os. De vil lytte til os nu!«, understregede Putin.

Responsen fra de vestlige medier og politikere rangerede fra
forsøg på at latterliggøre Putins nye arsenaler som værende
teknologisk umulige – at latterliggøre dem som ’buldren før
valget’ – og til bekymringer over et nyt våbenkapløb; som om
et sådant ikke længe har fundet sted, takket være NATO’s
udvidelse mod øst.
Disse responser reflekter, igen, det faktum, at tilhængere af
det neoliberale dogme kun kan se verden gennem deres
geopolitiske, konkave briller. De undervurderer tydeligvis
Ruslands militære forskningskapaciteter, ligesom de i årevis
har undervurderet den dynamik, der udgøres af Kinas Nye
Silkevej …
Faktisk oplever vi i øjeblikket en epokegørende forandring.
Den periode på næsten 600 år, siden den italienske renæssance
og fremvæksten af den suveræne nationalstat, og hvor
oligarkiske regeringsformer og regeringsformer, der var
helliget det almene vel, eksisterede side om side, er ved at
være forbi. Det nye paradigme, en ny fase i menneskets
udvikling, kommer allerede til syne. Det, der kommer nærmest
til dette, er Xi Jinpings vision for et fællesskab for en
fælles skæbne – det koncept, at ideen om »en menneskehed«, er
sendt ud til alle nationer. Den økonomiske ækvivalent til
dette er den Nye Silkevej, hvor alle suveræne nationer
arbejder sammen på basis af samarbejde til fælles fordel.
Det, vi i øjeblikket oplever, med alle de ubeviselige
beskyldninger om »russisk hacking«, »indblanding i
demokratiske valg«, »kinesisk overherredømme«, »autoritære
systemers trussel mod det vestlige, demokratiske system og
menneskerettigheder«, osv., er ikke andet end det sidste gisp
fra det nu svigtende, oligarkiske system. Dette systems næste
finanskollaps – der har åbnet op for et svælg mellem rig og
fattig, og hvis politik for evindelig krig har bragt os både
flygtningekrisen og en voldsepidemi blandt unge mennesker og i
den såkaldte underholdningsindustri – vil blive værre end den
i 2008.

Tiden er inde for fornuftige mennesker til at reflektere. Vi
bør bruge dette nye Sputnik-chok og gøre det, Putin nævnte i
sin tale: »Lad os sætte os ved forhandlingsbordet og arbejde
sammen om at udarbejde et nyt og relevant system for
international sikkerhed og en holdbar udvikling for hele den
menneskelige civilisation.«
Menneskeslægten er den eneste kreative art, vi kender. Det,
der adskiller os fra alle andre væsener, er det menneskelige
intellekts evne til uophørligt at opdage kvalitativt nye
principper i det fysiske univers og anvende dem i
produktionsprocessen, og således forbedre menneskehedens
levebrød, produktivitet og forventede levealder. Vi er kommet
til et punkt i historien, hvor vi kan og må realisere vores
identitet som en planetarisk art, der kollektivt kan garantere
sin egen overlevelse på længere sigt.
Foto: Præsident Putins tale for den føderale forsamling, 1.
marts, 2018. Moscow (en.kremlin.ru)

De første responser på Putins
annoncering af nye våben
omfatter forbløffelse og ros
og fra andre hysteri
2. marts, 2018 – De første responser på præsident Vladimir
Putins tale til nationen den 1. marts, hvor han annoncerer de
nye, russiske atomvåbensystemer, omfatter udtryk for
forbløffelse og ros, og fra andre, hysterisk latterliggørelse.
Helga Zepp-LaRouche, der kaldte Putins fremlæggelse for

»utrolig«, understregede, at man »ikke bør undervurdere den
chokværdi«, dette har. Hun refererede til dagens Bild Zeitung,
der sammenlignede Putins rapport med, hvordan en mus brokker
sig over for en løve. Artiklen sagde, at Putin kom med
»umulige« påstande. USA’s budget er, trods alt, lød det i
artiklen, på $700 mia., sammenlignet med det russiske budget
på $60 mia.
I USA latterliggjorde Tv-værten Rachel Maddow fra MSNBC Putin
for at bluffe.
Disse eksempler viser, at Vesten er så »arrogant og
selvsikker«, sagde Zepp-LaRouche, at de ikke ved, hvad
virkeligheden er. Man kan sammenligne russernes præstation med
atomvåben med »Sputnik-chokket« i USSR’s bemandede
rumfartssucces, der ramte USA og Vesten. Eller med
Sovjetunionens sprængning af H-bomben, som slog Bertrand
Russells sindssyge planer om verdensdominans af pinden.
Skribenten Paul Craig Roberts begyndte i går sin dækning med,
»Putin har holdt en bemærkelsesværdig tale for den føderale
forsamling, det russiske folk og verdens folkeslag«. Roberts
(»Putins State of the Union, March 1) fortsatte, »I sin tale
har Putin afsløret eksistensen af nye, russiske atomvåben, som
gør det ubestrideligt klart, at Rusland besidder en enorm
atomoverlegenhed i forhold til USA og dets patetiske NATOvasalstater. Ud fra de russiske kapaciteter står det ikke
klart, at USA stadig kvalificerer til at være en supermagt …«
Roberts rapporterer, at »Efter at have gjort det klart, at
Vestens politik for overherredømme og intimidering er dødfødt,
rakte Putin atter en olivengren frem: lad os arbejde sammen
for at løse verdens problemer …«
Websiden The Saker (http://thesaker.is) har stor ros til
Putins tale. Artiklen fra 1. marts, » Putin’s Stunning
Revelations About New Russian Weapons Systems«, rapporterer om
fire kategorier af nye systemer og siger, at de har
»forbløffende, virkelig tektoniske implikationer«. Efter at

nævne en gæsteanalyse fra en krigsekspert i flåden,
konkluderer, »Det er virkelig ‘set, game og match over’ for
Imperiet: der er ikke længere nogen militær option over for
Rusland«.
Foto: Helga Zepp-LaRouche, der kaldte Putins fremlæggelse for
»utrolig«, understregede, at man »ikke bør undervurdere den
chokværdi«, dette har.

Første officielle responser
fra USA på Putins
bemærkninger om nye atomvåben
er afvisende
2. marts, 2018 – Pentagons offentlige respons på den russiske
præsident
Vladimir
Putins
annonceringer
af
nye
atomvåbensystemer kunne karakteriseres som en kombination af
ringeagt og afvisning. »Vi er ikke overrasket over erklæringen
[fra Putin], og det amerikanske folk bør være forsikret om, at
vi er fuldt ud parat« til at forsvare os mod angreb, sagde
Dana White, Pentagons cheftalsperson, under en briefing i går.
»Vi er parat til at forsvare denne nation uanset, hvad Putin
måtte føje til sit arsenal af atomvåben«, tilføjede hun.
Pentagons afvisninger blev ledsaget af gentagne benægtelser
af, at USA’s globale deployeringer af missilforsvar skulle
have noget som helst at gøre med Rusland. »De ved udmærket, at
det ikke handler om dem. Vort missilforsvar har aldrig handlet
om dem«, hævdede White med reference til USA’s politik for
atomafskrækkelse. »Vi må sikre, at vi har en troværdig
atomafskrækkelse, og vi er fortrøstningsfulde mht., at vi er

parat til at gøre – vi er parat til at forsvare denne nation,
uanset hvad.«
I Det Hvide Hus hævdede talsperson Sarah Sanders den 1. marts,
at »Præsident Putin har bekræftet, hvad USA’s regering hele
tiden har vidst, og som Rusland har benægtet. Rusland har
været i gang med at udvikle destabiliserende våbensystemer i
over
et
årti,
i
direkte
overtrædelse
af
dets
traktatforpligtelser«. Dernæst pralede hun, »USA’s
forsvarskapacitet er og vil fortsat være uovertruffen, og nu,
pga. vores nye forsvarsbudget på $700 mia., vil vores forsvar
være stærkere end nogensinde«, sagde Sanders. »Som
præsidentens gennemgang af holdningen til atomvåben gjorde
klart, så går Amerika frem med at modernisere vores
atomvåbenarsenal og sikre, at vore kapaciteter er uden
sidestykke.«
I Udenrigsministeriet kaldte talsperson Heather Nauert den 1.
marts videoen, som Putin viste om atomkrydsermissiler, der
rammer Florida, for »plat«. Hun hævdede ligeledes, at Putins
tale viste, at Rusland havde overtrådt sine forpligtelser
under traktaten om mellemdistance-atomstyrker, en påstand, der
kraftigt benægtes af den russiske side.
Den russiske ambassadør til USA, Anatoly Antonov, sagde,
»Vladimir Putins tale fokuserede på strategiske våben, som
ligger uden for rammen af INF-traktaten«. Han tilføjede, at
Ruslands udvikling af dets atomkapacitet er i fuld
overensstemmelse med alle traktater om våbenkontrol og
Ruslands internationale forpligtelser. »Den antirussiske
propagandakampagne med henvisning til INF-traktaten indikerer
i stigende grad, at Washington har kurs mod en tilbagetrækning
fra denne aftale, ligesom USA for nogen tid siden forlod
traktaten om antiballistiske missiler«, sagde Antonov. »Vi har
gentagne gange opfordret til en professionel diskussion om
dette spørgsmål med vore amerikanske kolleger. Vi har gentagne
gange advaret om, og advarer nu igen om, at et sammenbrud af
INF-traktaten ville være et forfærdeligt slag imod

bestemmelserne om våbenkontrol og om ikkespredning«, tilføjede
han.
Foto: Pentagon-talsperson Dana White: »Vi er parat til at
forsvare denne nation, uanset hvad.«

Putin annoncerer nye våben og
bekræfter Ruslands doktrin om
atomkrig
Torsdag, 1. marts, 2018 – I sin årlige tale til nationen for
den føderale forsamling, afslørede præsident Putin en række
nye, strategiske systemer under udvikling til de russiske
bevæbnede styrker, som, sagde han, specifikt har til hensigt
at imødegå USA’s deployering af et globalt missilforsvar. Han
bemærkede, at Moskva længe har forsøgt at overbevise
Washington om ikke at overtræde ABM-traktaten, som USA trak
sig ud af i 2002, og at Rusland flere gange havde foreslået
fælles arbejde om faktiske missiltrusler, men at det havde
været forgæves. USA, sagde han, »øger antallet af jagerfly,
forbedrer deres karakteristika, skaber nye positionssteder,
som, hvis vi ikke handler, vil føre til ophævelsen af Ruslands
atompotentiale, [alle missiler] vil blive opfanget«.
»Vi har derfor påbegyndt udviklingen af nye, strategiske
våben, der ikke anvender ballistiske flyveruter, når de
bevæger sig mod deres mål, hvilket betyder, at
missilforsvarssystemerne er ubrugelige i kampen mod dem«,
sagde Putin. Han rapporterede ligeledes, at, i december 2017,
testede Rusland et atomkrydsermissil. »Et lavflyvende
krydsermissil med lav synlighed, og bevæbnet med et
atomsprænghoved og med en praktisk talt ubegrænset rækkevidde,

uforudsigelig flyvebane og med evne til at afvise praktisk
talt alle linjer for opsnapning, er usårlig over for alle
eksisterende og fremtidige antimissil- og luftforsvarsvåben«,
sagde han. De succesfulde jordbaserede afprøvninger og
flyvetests af det nye missil »gør det muligt at påbegynde
arbejdet med at skabe en fundamentalt ny type våben – et
strategisk atommissil, der er udstyret med et atomkraftværk«,
sagde Putin.
Herefter annoncerede han, at testning af RS-28 Sarmat ICBM var
begyndt og sagde, at det nye våben ville være usårligt over
for at blive opfanget, da dets evner gør det muligt for det at
gå uden om ethvert missilforsvar. Derudover har Moskva
udviklet undervandsdroner, der kan operere i enorme dybder og
i interkontinentale afstande, såvel som skabe hypersoniske
våben. »Der var ingen, der lyttede til Rusland, før vi skabte
nye våbensystemer, så lyt til Rusland nu«, sagde Putin
(fremhævelse tilføjet) og sagde, at landet er et skridt foran
andre stater. Putin understregede, rapporterer Sputnik, at han
ikke havde afsløret alle de nye våben, som Rusland arbejder
på, men at det, han havde afsløret, var »tilstrækkeligt« for
én dag.
Mens Putin beskrev hvert af disse nye systemer, afspilledes
videoer, der viste dem, på videoskærmene bag ham. De
kombinerede live actionfilm med animationer for at vise,
hvordan hvert enkelt af dem forventes at operere. Det
hypersoniske sprænghoved, for eksempel, afbilledes som værende
deployeret fra et ICBM, men som dernæst flyver gennem de øvre
lag af atmosfæren og navigerer for at undgå amerikanske
missilforsvarsdeployeringer på både hav og land.
Putin sagde, at formålet med at afsløre alt dette var at
afskrække en potentiel aggressor. Han sagde også, at Rusland
har deployeret våben, baseret på nye, fysiske principper.
Han afsluttede dette afsnit af sin tale ved at sige: »Vi er
meget bekymrede over visse bestemmelser i den reviderede

(amerikanske) gennemgang af holdningen til atomvåben, der
udvider mulighederne for at reducere, og reduktionen af,
tærsklen for anvendelsen af atomvåben. Bag lukkede dør kan man
sige hvad som helst for at berolige hvem som helst, men vi
læste, hvad der stod skrevet. Og det, der står skrevet, er, at
denne strategi kan sættes i gang i respons til angreb med
konventionelle våben, og endda til cyberangreb.
Jeg bør bemærke, at vores militære doktrin siger, at Rusland
reserverer retten til at anvende atomvåben udelukkende som
respons til et atomangreb, eller et angreb med andre
masseødelæggelsesvåben, imod landet eller dets allierede,
eller en aggressionshandling mod os med anvendelse af
konventionelle våben, der truer selve statens eksistens. Dette
er alt sammen meget klart og specifikt.
Det er således min pligt at annoncere det følgende. Enhver
anvendelse af atomvåben mod Rusland eller dets allierede, med
våben af kort, medium eller nogen som helst anden rækkevidde,
vil blive anset for at være et atomangreb mod dette land.
Gengældelse vil omgående finde sted, med alle tilknyttede
konsekvenser.«
(Se f.eks. hele Putins tale udlagt af RT på YouTube med
engelsk
voice
https://www.youtube.com/watch?v=iDGvrdqQZVY)
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USA gennemfører sin anden
test af B61-12 atombombe
29. aug., 2017 – I går meddelte USA’s National Nuclear
Security Administration (NNSA), at det havde gennemført sin
anden flyvetest af B61-12 atom-tyngdekraftbombe. Testen, hvor
to komplette bomber – minus den fysiske atompakke, der får
bomben til at eksplodere – blev nedkastet fra et F-15E
angrebsfly, »evaluerede våbnets ikke-atomare funktioner og
flyets evne til at kaste våbnet«, iflg. NNSA’s
pressemeddelelse.
Ud over at erstatte forældet elektronik, tilføjer B61-12 en
Præcision Guidance Kit (PGK) til forbedret nøjagtighed, samt
en funktion, der kaldes »dial-a-yield« (hvilket vil sige, at
man kan tilpasse sprængstofmængden til f.eks. et mindre mål –
som f.eks. ikke er en millionby), og som kritikere siger
sænker tærsklen for anvendelse af atomvåben.
»Den kendsgerning, at man gennemfører test af denne
modifikation af atombomben, indikerer, at USA fortsætter et
accelereret oprustningsprogram af sit taktiske atomarsenal i

Europa, såvel som også, at både Washington og Bruxelles
overvejer et scenario med begrænset atomkrig i Europa«, sagde
den russiske militæranalytiker Igor Korotchenko til RIA
Novosti.
Mikhail
Ulyanov,
direktør
for
det
Russiske
Udenrigsministeriums Afdeling for Ikke-spredning og
Våbenkontrol, sagde til RT: »Amerikanske militærspecialister
hævder, at denne bombe vil være mere etisk og mere anvendelig,
fordi den har en større nøjagtighed og resulterer i mindre
katastrofale følger for civile, hvis den bruges over store
områder. Dette afstedkommer den konklusion, at, når de
anvendes operationelt, så kan sådanne bomber objektivt set
sænke tærsklen for anvendelse af atomvåben. Vi ser dette som
en
negativ
hovedeffekt
opgraderingsarbejde.«

af

det

igangværende

Ulyanov påpegede ligeledes, »De seneste variationer af B61-12
bomberne er også designet til deployering til territorier i
flere NATO-lande i Europa, til brug for en del af de såkaldte
atommissioner, der involverer piloter fra alliancens
atomvåbenfri medlemslande. Ifølge vores vurdering, så er dette
i modstrid med forpligtelserne i Traktaten om ikke-spredning
af kernevåben.«
Produktion af B61-12 forventes at begynde i marts 2020.
Foto: B61-træningsenhed, beregnet til jordbesætning. Den
kopierer nøjagtigt formen og størrelsen af en »live« B61
(sammen med dens sikkerheds-/væskemekanismer), men indeholder
kun inerte materialer.

VIPS-afsløring af svindel bag
Russia-gate bryder ud i USAavis ’The Nation’
Leder fra LaRouche PAC, 9. august, 2017 – The Nation, USA’s
ældste avis og en af de mest læste publikationer blandt
liberale og progressive, har udgivet en stærk og omfattende
rapport om Veteran Intelligence Professionals for Sanity’s
(VIPS) afsløring af fupnummeret med Russia-gate, efter
rapportens forfatter interviewede fire af VIPS’ hovedmedlemmer
om deres arbejde. Forfatteren, Patrick Lawrence, advarer om
faren for krig, som er blevet skabt af det anti-russiske
hysteri, der er baseret på løgne, og konkluderer:
»Efterforskerne fortjener en respons, de forrådte
professionelle, der dannede VIPS efter skandalen om
masseødelæggelsesvåben, der udviklede sig i 2003, fortjener
det, og det samme gør vi andre. Prisen for falskhed har
sjældent været så høj.«
Den internationale LaRouche-bevægelse har påtaget sig ansvaret
for at få VIPS-rapporten ud i verden, for at bryde igennem
Kongressens afvisning af at efterforske det, og mediernes
afvisning af at dække det. Samtidig med, at frivillige i
LaRouche PAC, siden rapportens offentliggørelse i juli, har
cirkuleret den i hele verden, har de også leveret rapporten
til hvert eneste medlem af Husets og Senatets efterretningsog retsudvalg. I dag leverer et andet team rapporten til Old
Executive Office Building (regeringsbygning i Washington, hvor
bl.a. flere præsidenter og vicepræsidenter har haft kontor) og
Justitsministeriet.
Præsident Trump og udenrigsminister Tillerson har gjort det
overvældende klart, at verdens to atomsupermagter må være
venner, ikke fjender. Præsidenten har ligeledes direkte nævnt
Kongressen som værende den ansvarlige part for den nuværende,

farlige tilstand mellem disse to nationer i kølvandet på den
forkastelige, næsten enstemmige vedtagelse i Kongressen for at
gennemføre sanktioner mod Rusland, og endda mod vore
allieredes foretagender, der gør forretninger med Rusland.
Kongressen må tvinges til at afslutte denne McCarthy-heksejagt
og i stedet lancere en fuld efterforskning af krigspartiets
løgne ved hjælp af beviserne i VIPS-rapporten.
Dette krigsparti er ligeledes engageret i det aktuelle,
eskalerende hysteri omkring Nordkorea. Alt imens pressen er
fuld af jamrende overskrifter, baseret på et fake »læk« i
Washington Post fra en unavngiven efterretningskilde om, at
Nordkorea skulle være i stand til, og rede til, at ’nuke’ Guam
eller endda San Francisco eller Washington (en løgn, der let
kan afvises af enhver kompetent videnskabsmand eller
efterretningsekspert), så fortalte talsperson for Sydkoreas
præsidentielle kontor en ganske anden historie: »Jeg er ikke
enig i den påstand, at Koreahalvøen skulle stå over for en
umiddelbar krise«, sagde han. Han erkendte, at krisen var
alvorlig, men tilføjede: »Vi arbejder på fundamentalt at løse
det nordkoreanske atom- og missilspørgsmål snarest muligt, og
vi arbejder med overbevisningen om, at muligheden herfor er
meget høj.« USA’s udenrigsminister Tillerson sagde til
pressen: »Jeg mener ikke, der er nogen umiddelbar fare, efter
min mening.«
Krigspartiet er fast besluttet på at drive præsident Trump ud
i en krig med Rusland og Kina og forfærde den amerikanske
befolkning i en sådan grad, at den vil støtte det, eller i det
mindste gå med til det, som den gjorde i Irak, Libyen og
Syrien. Problemet ligger i den psykologiske betingning af
befolkningen hen over generationerne siden Franklin Roosevelts
død, og især siden mordet på Jack Kennedy. Det er det britiske
problem – at man accepterer imperium, geopolitik; at vi kun
kan komme frem på bekostning af andre, at menneskeheden ikke
er spor anderledes end de vilde dyrs hund-over-hund-verden.
Denne britiske ideologi afviser den blotte eksistens af

menneskehedens fælles mål generelt, af det, Xi Jinping kalder
»win-win« som grundlaget for den Nye Silkevej. Den afviser
ethvert menneskes potentiale for kreativitet, som er
grundlaget for menneskeligt fremskridt – og som engang var det
almindelige element i den amerikanske ånd.
Dette kulturelle forfald blev lanceret efter mordet på JFK med
den overlagte oversvømmelse af befolkningen med narko, med
mere og mere degenereret støj, der gør det ud for musik, med
’grøn, anti-videnskabspropaganda og med udskiftning af frihed
med utæmmede friheder. Nu oplever den amerikanske befolkning
resultaterne: den historisk værste narkokrise, der berører
hver eneste familie, mens vores industri er brudt sammen og
byerne falder fra hinanden, som i Manhattan.
Disse ting kan ikke simpelt hen fikses. Det er systemet, det
britiske system, der er mislykket og må erstattes med en ny
anvendelse af det amerikanske system, som nu gennemføres under
Kinas lederskab – den Nye Silkevej til fred gennem udvikling.
Trump har forpligtet sig og nationen til dette nye paradigme,
men må befris fra den »farvede revolution«, der føres imod ham
af krigspartiet. VIPS-rapporten ødelægger hele rammen for
krigspartiets forræderi imod Amerika og den menneskelige race.
Cirkulér den overalt.

Tag
den
udfordring’ op

’historiske

Leder fra LaRouche PAC, 8. august, 2017 – I dag svarede Lyndon
LaRouche, efter en briefing om de seneste, dystre økonomiske
overskrifter fra Tyskland, at det, vi ser, er et generelt
»kollaps af den fysiske økonomi« i det transatlantiske område.

Han talte om, hvad det betød mht. den politiske krise og
understregede, at, selv om nogle mennesker har gode hensigter
og kommer med specifikke forslag, så fungerer de ikke desto
mindre i det samme, mislykkede system. LaRouche opsummerede:
USA’s økonomi er ved at synke. Frankrig er i en tilstand, hvor
det intet bidrager med. Tyskland er ikke meget bedre stillet.
Og det bliver værre og værre. Hele paradigmet må udskiftes, og
dét hurtigt.
Da det blev nævnt, at vi var heldige, at præsidenterne Xi
Jinping og Vladimir Putin ikke er brushoveder, erklærede
LaRouche sig enig heri, men understregede, at vores problem
er, »andre ønsker ikke at gøre det, som det er deres job at
gøre«. Dette er vores »historiske udfordring«.
Vores umiddelbare opgave, især i USA, er at mobilisere
kræfterne til at besejre kup-operationen, den »farvede
revolution«, som er lanceret mod præsident Donald Trump, selve
nationen, og ligeledes mod Rusland. Det kommer fra London,
Inc., med det formål at aflive potentialet for gode relationer
mellem USA og Rusland, og mellem USA og Kina, og
venligtsindede relationer generelt mellem øst og vest til
fordel for udvikling og fred for alle berørte. Hvis dette onde
slæng lykkes, betyder det ikke alene afsavn, men fuldt
optrappet krig. De må stoppes.
Vi er oppe imod en »hade-storm«, er sådan, som en ledende
tysk, politisk person udtrykker det. Partiformand for de Frie
Demokrater, Christian Lindner, opfordrede i sidste uge simpelt
hen til en »konstruktiv dialog« med Rusland og, i særdeleshed,
til at sætte det varme spørgsmål om Krim i bero (»in
provisium«) under disse konsultationer. I går fortalte Lindner
så, at han er blevet angrebet af en »hade-storm« af
fordømmelser for sine forslag, som kommer fra Bildzeitung, en
stor, tysk avis, og fra andet hold. Bild Zeitungs overskrift
var, »Lindners hygge-kurs over for Putin«.
USA’s udenrigsminister Rex Tillerson kom ligeledes i går ud

for en hade-storm af fordømmelse for den forbrydelse, man
tillagde ham, ikke at aktivere en anti-russisk propagandaenhed
i Udenrigsministeriet. Kongresmedlem Eliot Engel (D-NY)
offentliggjorde et brev, han havde sendt til Tillerson den 4.
august, hvor han anklagede udenrigsministeren for ikke at
handle »for at bekæmpe Ruslands og ISIS’ propagandakampagner …
Det er ikke acceptabelt for kongresmedlemmerne, at
informationskrig fra Ruslands og ISIS’ side forbliver
ubesvaret«. Engels brev blev sendt til Tillerson den 4.
august, dagen før Tillerson mødtes med den russiske
udenrigsminister Sergei Lavrov i Filippinerne, hvor de aftalte
at
fortsætte
diplomatiske
forhandlinger,
uagtet
uoverensstemmelser.
Disse to hysteriske hændelser, der er typiske for
begivenheder, der nu er hverdagskost, er ikke en manifestation
af fjendens styrke, men derimod af deres sindsforvirring. Som
LaRouche PAC-rapporter fra vores organisering i hele USA
viser, hvor som helst folk får grundlaget for at kende
sandheden og hvad der kan gøres, så kommer deres humanitet
frem. Senere på ugen vil LaRouche PAC udstede en ny appel om
nødvendigheden af at handle nu.
Foto: Lyndon LaRouche, amerikansk statsmand, økonom og
filosof; sammen med sin hustru, Helga Zepp-LaRouche,
ophavsmand til ‘Verdenslandbroen’ – Den Nye Silkevej – som en
politik for fred gennem udvikling, og som nu er officiel
kinesisk politik i form af Kinas Ét Bælte, én Vej.

Sanktioner mod Rusland:

Et kup mod USA’s Forfatning
– Tyskland må forsvare sine
interesser!
Af Helga Zepp-LaRouche
Tyskland må, ligesom alle andre berørte stater, sætte sig til
modværge mod USA’s fordring på amerikanske loves
ekstraterritoriale gyldighed, hvilket strider mod Folkeretten.
Det rette forum for dette ville være FN’s Generalforsamling,
som begynder i september, og som er den indlysende forsamling
til at vinde gehør for Folkerettens gyldighed.
Men det allervigtigste er imidlertid at etablere en
fuldstændig ny og højere politisk platform for relationer
mellem nationer. Den nuværende kurs for sanktioner,
modsanktioner, handelskrig, optrapning af geopolitiske
provokationer, stedfortræderkrige – hvor skal det ende? I en
stor atomkrig?
Hvis vi tyskere har lært noget som helst af de to verdenskrige
i det 20. århundrede, så bør vi nu energisk gribe initiativet
og ikke alene sætte en ny ruslandspolitik på dagsordenen, men
også tage imod Kinas tilbud om et win-win-samarbejde omkring
byggeriet af den Nye Silkevej og sammen med Rusland, Kina og
andre nationer genopbygge Mellemøsten og det øvrige
Sydvestasien, der er blevet ødelagt af Blairs, Bush’ og Obamas
krige, og ligeledes udvikle Afrika.
Download (PDF, Unknown)

USA: Kongresmedlem kræver
’Sandhedsministerium’
for
krig med Rusland
8. august, 2017 – Kongresmedlem for New York, Eliot Engel (D),
er i færd med at mobilisere for, at Kongressen skal følge op
på sin forfatningsstridige anti-russiske lov fra slutningen af
juli, der tilraner sig den udøvende grens ansvar for at udøve
udenrigspolitik, ved at lovgive, at Udenrigsministeriet nu
skal udføre anti-russiske, psykologiske operationer (PSYOPS)
som i krigstid.
Denne trussel var indeholdt i et brev, der blev sendt til
USA’s udenrigsminister Rex Tillerson den 4. aug. og
offentliggjort i pressen i går. Det kom som respons til
Politicos rapport om, at Udenrigsministeriet holder $60
millioner, der er øremærket til Udenrigsministeriets »Global
Engagement Center«, tilbage, i stedet for at pumpe antirussisk propaganda ud, som det, i de sidste dage af Obamaadministrationen, blev bemyndiget til at gøre.
Idet han sidestiller Rusland med ISIS, raser Engel imod Trumpadministrationens afvisning af at lancere krig mod Rusland.
»Jeg er alvorligt bekymret over rapporter, der siger, De har
besluttet ikke at anvende midler, som Kongressen har bevilget
til at bekæmpe Ruslands og ISIS’ propagandakampagner. De
trusler, vi konfronteres med fra disse fjender, er klare …
»Atter synes det, som om denne administration simpelt hen ikke
fatter budskabet om Rusland, så lad mig sige det ligeud:
Rusland er ikke Amerikas ven. Præsident Putin angreb
amerikansk demokrati. Han ønsker at splintre vestlig enhed og
underminere vore alliancer. Hans handlinger kræver en hård
respons, og ikke den forkælelse, som præsident Trump synes
fast besluttet på at give ham.«

Og så, truslen: »Vores tværpolitiske lovgivning, der blev
vedtaget med et overvældende flertal i Huset og Senatet, blev
udformet til at beskytte USA mod Vladimir Putins aggression og
straffe Moskva for at intervenere i amerikansk demokrati,
invadere Ukraine og andre ondsindede handlinger … Det er ikke
acceptabelt for medlemmer af Kongressen, at informationskrig
fra Ruslands og ISIS’ side forbliver ubesvaret. At gøre
ingenting er ikke en mulighed. Jeg opfordrer Dem indtrængende
til at udarbejde en strategi og samarbejde med Kongressen om
at implementere den omgående. I modsat fald vil Huset og
Senatet finde lovgivningsmæssige alternativer til at dirigere
administrationen til at behandle Ruslands og ISIS’ trusler med
den alvor, de fortjener.«
Det tværinstitutionelle Global Engagement Center blev oprettet
efter en eksekutiv ordre fra præsident Obama i marts, 2016, og
havde oprindeligt base i Pentagon med opgaven at koordinere
»kommunikationsaktiviteter i hele regeringen, dirigeret mod
udenlandsk publikum i udlandet, med det formål at modgå
meddelelsesaktiviteten
og
mindske
indflydelse
fra
internationale terroristorganisationer«, såsom ISIS. Før han
forlod embedet, udvidede Obama i december 2016 centrets
mission til specifikt at sigte på Rusland, Kina og Nordkorea
for »statssponsoreret misinformationskampagner« gennem en
bestemmelse i Budgetloven for det Nationale Forsvar (National
Defense Authorization Act), der også lagde det
tværinstitutionelle center under Udenrigsministeriet.
Amerikanere bør gøre sig fuldstændig klart, at det,
udenrigsminister Tillerson her gå imod, er fremstødet for
krig. Dette center, som den australske journalist John Pilger
skrev den 5. august, er udformet til at være »et
sandhedsministerium … med den opgave at levere en officiel
narrativ om kendsgerninger, der vil forberede os til den
reelle mulighed af atomkrig«.
Sandhedsministeriet var mediehjernevaskcentret i Bertrand
Russels ånd, i George Orwells dystopi 1984, og hvis motto lød,

»Krig er fred, frihed er slaveri, uvidenhed er styrke«.
Foto: En bronzestatue af George Orwell, den britiske forfatter
af romanen ’1984’, (udgivet 1949), af den britiske skulptør
Martin Jennings, blev indviet i december 2016 uden for BBC’s
hovedkvarter i London. Orwell-citatet på muren lyder, ’If
liberty means anything at all, it means the right to tell
people, what they do not want to hear’. (Hvis frihed betyder
noget som helst, så betyder det retten til at fortælle folk
det, de ikke ønsker at høre).
George Orwell arbejdede for BBC under Anden Verdenskrig, men
opsagde sin stilling i 1943 med begrundelsen, at ’det ikke var
umagen værd’.

Lavrov siger, både Rusland og
Kina
kræver
dobbelt
indefrysning mod Korea
7. aug., 2017 – Efter sit møde, på sidelinjen af ASEANtopmødet, med Kinas udenrigsminister Wang Yi, sagde den
russiske udenrigsminister Sergei Lavrov, at Rusland og Kina er
enige om holdningen med dobbelt indefrysning af Nordkoreas
raket- og atomprøveaffyringer, og amerikansk-sydkoreanske
militærøvelser, rapporterede TASS. »Som I ved, så er det
Ruslands og Kinas fælles holdning«, sagde Lavrov. »Denne
holdning er, som I ved, forseglet i den fælles erklæring af 4.
juli fra begge landes udenrigsministre og indebærer, at man
går frem mod den politiske proces gennem det kinesiske
initiativ om den dobbelte indefrysning: indefrysning af alle
missilaffyringer og alle atomprøveaffyringer fra Nordkoreas
side, og en samtidig indefrysning af storstilede

militærøvelser fra USA’s og Republikken Koreas side.«
For første gang responderede USA’s Udenrigsministerium.
Talsperson Susan Thornton sagde, at USA ikke anså den dobbelte
indefrysning for at være fair, eftersom de amerikansksydkoreanske øvelser er »defensive«, og at det derfor ikke
anså løsningen for at være »realistisk«.
»Megen opmærksomhed blev givet til situationen på den Koranske
Halvø, inklusive i sammenhæng med en resolution i FN’s
Sikkerhedsråd, der bogstavelig talt blev vedtaget i nat, og
som, sammen med nye og ret alvorlige forholdsregler for
indvirkning på Pyongyang-lederskabet, med det formål at opnå
opfyldelsen af FN’s Sikkerhedsråds resolution mht. Nordkoreas
missil- og atomprogrammer, også indeholder FN’s Sikkerhedsråds
faste forpligtelse til at genoptage sekspartsforhandlinger om
en søgen efter en politik afgørelse«, sagde Lavrov.
Foto: Nordkoreas
Hwasong-14.
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Manila-møde mellem Lavrov og
Tillerson
dækker spørgsmål inkl. INF
7. aug., 2017 – Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov og
den amerikanske udenrigsminister Rex Tillerson, mødtes i går
på sidelinjen af ASEAN-topmødet i Manila. Iflg. telegrammer
fra TASS, drøftede de flere betydningsfulde spørgsmål.
Et spørgsmål var Ruslands vedtagelse af modsanktioner mod de
nye, kongresforordnede sanktioner mod Rusland. Lavrov sagde:

»Vi havde et langt møde med Rex Tillerson. Han ønskede først
og fremmest, og lagde ud med dette, at kende detaljerne i de
beslutninger, vi var nødsaget til at træffe i respons til
loven om anti-russiske sanktioner, der blev vedtaget i den
amerikanske Kongres. Vi gav disse forklaringer. Sådanne
handlinger [de amerikanske sanktioner], inkl. den ulovlige
beslaglæggelse af vores diplomatiske ejendom siden december
sidste år, kunne ikke forblive ubesvaret … Samtidig er vi
parat til at normalisere dialogen.«
Et vigtigt, nyt initiativ var etableringen af en dialog om
spørgsmålet om traktaten om mellemdistanceraketter (INF). »Vi
talte om behovet for at organisere en professionel,
afpolitiseret og pragmatisk dialog om spørgsmålene om
mellemdistancemissiler«, sagde Lavrov. »Det forekom mig, at vi
fandt frem til en forståelse med den amerikanske
udenrigsminister, og der vil blive givet instruktioner til
vore eksperter.«
Udkast i Kongressen til en ny Lov om Nationalt Forsvarsbudget
syntes at have til formål at tvinge Trump-administrationen til
at krænke, eller opgive, INF ved at udvikle et nyt
mellemdistance-ballistisk missil (IRBM), som krænker
traktaten. Det er en handling, der på dramatisk vis ville øge
den strategiske spænding med Rusland, og en handling, som Det
hvide Hus er imod.
Lavrov bekræftede ligeledes, at »Kontakter om en afgørelse i
Syrien mellem vore repræsentanter fortsætter, inklusive som
del af aftaler, der er indgået af Rusland, USA og Jordan om
etablering af den sydlige deeskaleringszone i Syrien. Vi
forventer, at vore kontakter med USA om andre aspekter af en
afgørelse i Syrien, både militært og politisk, vil fortsættes.
Faktisk har de aldrig været afbrudt.«
Foto: USA’s udenrigsminister Rex Tillerson og Ruslands
udenrigsminister Sergei Lavrov under et møde på sidelinjen af
ASEAN-topmødet for regional sikkerhed, i Manila, Filippinerne.

Krigsfeberen stiger
– ’Først Rusland, og dernæst
Kina’
Leder fra LaRouche PAC, 6. aug., 2017 – John Pilger, en
voldsom kritiker af det angloamerikanske krigsparti, kom
lørdag med en skarp advarsel om en fremstormende atomkrig. »Et
kup mod manden i Det Hvide Hus er i gang«, skrev han på
Truthdig. »Det skyldes ikke, at han er et afskyeligt menneske,
men at han vedvarende har gjort det klart, at han ikke ønsker
krig med Rusland … De har inddæmmet Rusland og Kina med
missiler og et atomvåbenarsenal. De har brugt neonazister til
at installere et ustabilt, aggressivt regime i grænselandet
til Rusland – den måde, hvorpå Hitler invaderede og
forårsagede 27 millioner menneskers død … først Rusland, og
dernæst Kina.«
Dette kommer i kølvandet på den tilsvarende, skarpe advarsel
fra Oliver Stone i fredags, hvor han påpegede det vanvid, som
demonstreredes af den næsten enstemmige kongresvedtagelse af
sanktioner mod Rusland (som Trump har erklæret
forfatningsstridige og tilføjer, at han ikke vil håndhæve
sådanne forfatningsstridige love). Stone konkluderede: »Nu
forstår jeg, hvordan Første Verdenskrig begyndte.«
Begge disse mænd ringer med en nødvendig alarmklokke, men
forstår ikke, hvad den nødvendige løsning er, som den
formuleredes af Lyndon LaRouche den 31. juli:
»Det amerikanske folk må kræve, at det igangværende kup mod
det amerikanske præsidentskab og selve nationen stoppes og
dets gerningsmænd retsforfølges og fængsles. Det britiske

system må opgives, og præsidenten må ikke spare nogen indsats
for at redde dette lands befolkning, og resten af
menneskeheden, fra yderligere britiskdirigeret forsagelse af
deres liv. Opgiv briterne; red folket.«
Den britiskanstiftede Kolde Krig, der blev iværksat
umiddelbart efter deres amerikanske nemesis Franklin
Roosevelts død, er nu atter på plads, men nu i en verden, i
hvilken enhver krig vil være af en termonuklear art og
resultere i afslutning af civilisationen, som vi kender den,
eller endda menneskehedens udslettelse. Ud over at fortælle
Winston Churchill lige op i ansigtet, at USA ikke ville
udkæmpe krigen for at redde Det britiske Imperium, indgik
Roosevelt også et partnerskab med Rusland og Kina – præcis de
nationer, som han vidste, var nødvendige og fyldestgørende for
at besejre Det britiske Imperium og den nazistiske svøbe, det
havde frembragt. Hans utimelige død og det efterfølgende Harry
Truman præsidentskab, fremskyndede Amerikas nedslagtning af
titusinder af uskyldige mennesker i en atomforbrænding (for
præcis 72 år siden i dag i Hiroshima) samtidig med, at det
også hjalp koloniherrerne tilbage i deres tidligere kolonier
og således gennemtvang flere generationers anti-kolonikrige og
endnu mange hundrede af tusinder af unødvendige dødsfald.
Det, vi i dag konfronteres med, er langt værre.
Det til trods for, at løsningerne ikke alene kendes – de er
blevet promoveret af LaRouche i de seneste 50 år – men nu også
er for hånden og gennemføres under Kinas og Ruslands lederskab
i hele Eurasien, Afrika og Latinamerika, i form af Bælte & Vej
Initiativet – den Nye Silkevej, der initieredes af Lyndon og
Helga LaRouche efter Sovjetunionens sammenbrud, som et middel
til at opnå fred gennem udvikling og afslutningen på
krigsførelse som et middel til imperiemagt.
Trump holder stand. Han lagde korrekt skylden på Kongressen
for de forværrede relationer mellem verdens to førende
atommagter og meddelte, at han vil sende en repræsentant til

at mødes med russerne mht. den betændte krise i Ukraine. I dag
mødtes udenrigsminister Rex Tillerson i over en time med
udenrigsminister Sergei Lavrov på sidelinjen af ASEAN-mødet i
Manila, og samtidig demonstrerer fremskridtet i Syrien for
verden, hvordan terrorisme kan besejres gennem et tæt,
amerikansk-russisk samarbejde.
I mellemtiden demonstrerer Kina, hvordan udvikling kan
transformere områder i verden, der i århundreder er blevet
udplyndret og i øvrigt ignoreret af de vestlige magter. I
denne weekend har de netop indgået kontrakt om at bygge et
enormt vandkraftværk i Angola som en del af deres
transformation af afrikansk infrastruktur, og de har
annonceret investeringer i Haiti til mange milliarder dollar,
og som vil omfatte elektricitet, jernbaner, boliger, markeder
og endnu mere og skabe 20.000 jobs frem til årets afslutning.
Hvor ynkeligt gør det ikke Obamas udtryk for sympati for
ofrene for jordskælvet, der ødelagde denne nation i 2010, alt
imens han dårligt nok løftede en finger for at genopbygge
noget som helst, for slet ikke at tale om at transformere
landet til en moderne nation!
De ti sydøstasiatiske nationer og Kina indgik i dag aftale om
en ramme for en Adfærdskodeks i det Sydkinesiske Hav og
markerede således endnu et skridt hen imod fred og samarbejde
i dette område af verden, nu, hvor Obamas indblanding i
Filippinerne er blevet afsluttet med valget af Rodrigo
Duterte, der er vært for ASEAN-møderne i Manila. Den kinesiske
udenrigsminister Wang Yi roste fremskridtet i området, som
fortsat vil gå fremad, sagde han, hen imod et »omfattende
strategisk partnerskab«, så længe »der ikke finder nogen
alvorlig forstyrrelse sted fra udenforstående parters side«,
og således åbenlyst refererede til Obama-årene.
Alt imens faren for krig har nået et kritisk punkt, så har en
sådan fare også et enormt potentiale for, at det »nye
paradigme« kan feje hen over Europa og USA. Europæerne er
rasende over de sekundære sanktioner imod deres økonomier

under loven om sanktioner mod Rusland, og mange ledende
personer kræver nu en genoprettelse af relationer med Rusland
og en afvisning af diktaterne, udstedt af USA’s Kongres. Mens
Trump og Tillerson er fortalere for fornuft mht. Rusland og
Kina, så er delegationer fra industri og landbrug på besøg i
Kina
og
ser
hen
til
kinesiske
handelsog
infrastrukturinvesteringer til at være med til løfte landet ud
af sine vanskeligheder.
Som LaRouche har fremført, så må Amerika tilslutte sig den Nye
Silkevej. Tiden er inde.

Pilgers advarsel: Sanktioner
mod Rusland er
forberedelse til atomkrig,
’Hvis vi tillader det’
6.

aug.,

2017

–

Den

amerikanske

journalist

og

dokumentarfilmskaber John Pilgers advarsel om »Invitation til
atomkrig med Rusland«, som i går blev udgivet af Truthdig, er
skarp, korrekt ubehagelig og en opfordring til at gå til
modstand. Her følger et ekstensivt citat.
Efter netop at have læst Nevil Shutes efterkrigstidsroman, On
the Beach (dansk titel På stranden) fra 1957, anbefaler han:
»Intet, jeg har læst om atomkrig, er så ubøjeligt i sin
advarsel. Ingen bog er mere indtrængende … Jeg læste ’På
Stranden’ for første gang forleden dag og blev færdig med den,
netop, som Kongressen vedtog en lov om at føre økonomisk krig
mod Rusland, verdens næststørste, dødbringende atommagt. Denne

vanvittige lov havde ingen berettigelse, bortset fra et løfte
om udplyndring …
Deres hovedmål synes at være krig – rigtig krig. Ingen så
ekstrem lov kunne indikere noget andet. De synes at tørste
efter det …
Man udfører lobotomi, det hvide snit, på hver generation.
Kendsgerninger fjernes. Historie bortskæres og erstattes med
det, Time magasinet kalder ’en evig nutid’.
De, der kalder sig liberale eller tendentiøst ’venstrefløjen’,
er ivrige deltagere i denne manipulation og dens hjernevask,
som i dag vender tilbage til ét navn: Trump …
Et kup mod manden i Det Hvide Hus er i gang. Dette skyldes
ikke, at han er et afskyeligt menneske, men at han vedvarende
har gjort det klart, at han ikke ønsker krig med Rusland.
Dette glimt af fornuft, eller simpel pragmatisme, er en
bandlysning af forvalterne af national sikkerhed, der vogter
et system, baseret på krig, overvågning, våben og ekstrem
kapitalisme. Martin Luther King kaldte dem ’de største
leverandører af vold i verden i dag’.
De har inddæmmet Rusland og Kina med missiler og et
atomvåbenarsenal. De har brugt neonazister til at installere
et ustabilt, aggressivt regime i grænselandet til Rusland –
den måde, hvorpå Hitler invaderede og forårsagede 27 millioner
menneskers død. Deres mål er at splitte den moderne Russiske
Føderation …
Det er en samtidig trussel. Først Rusland, og dernæst Kina.
USA har netop gennemført en enorm militærøvelse sammen med
Australien, kendt som Talisman Sabre. De øvede en blokade af
Malaccastrædet og det Sydkinesiske Hav, gennem hvilket Kinas
økonomiske livliner passerer …
På toppunktet af den Kolde Krig, var det antikommunistiske

hysteri i USA af en sådan grad, at amerikanske regeringsfolk,
der var på officielle ærinder i Kina, blev anklaget for
forræderi og fyret. I 1957 – det år, Shute skrev ’På stranden’
– kunne ingen embedsmand i Udenrigsministeriet tale verdens
mest befolkede lands sprog. Folk, der kunne tale mandarin,
blev udrenset under et indskrænkende regime, der nu gentages i
den netop vedtagne kongreslov, med Rusland som sit mål.
Loven var tværpolitisk. Der er ingen fundamental forskel på
Demokrater og Republikanere. Termerne venstre og højre er
meningsløse. De fleste af Amerikas moderne krige blev indledt,
ikke af konservative, men af liberale Demokrater.
Da Obama forlod embedet, præsiderede han over rekordmange syv
krige, inklusive Amerikas længste krig og en kampagne uden
fortilfælde for udenretslige drab – mord – via droner.
Ifølge en undersøgelse af Rådet for Udenrigsrelationer kastede
Obama, den modstræbende, liberale kriger, under sit embedes
sidste år 26.171 bomber – tre bomber i timen, 24 timer om
dagen. Efter at have aflagt løfte om at ’befri verden’ for
atomvåben, byggede modtager af Nobels Fredspris flere
atomsprænghoveder end nogen anden præsident siden den Kolde
Krig …
En af Obamas sidste handlinger som præsident var at
underskrive en lov, der bevilgede det rekordstore beløb af
$618 mia. til Pentagon … Begravet i detaljerne var
etableringen af et Center for Informationsanalyse og Respons.
Dette er et sandhedsministerium. Det har til opgave at levere
en officiel narrativ af kendsgerninger, der vil forberede os
til den reelle mulighed af en atomkrig – hvis vi tillader
det.«

Svar mig på én ting:
Har du modet til at stoppe en
atomkrig?
Leder fra LaRouche PAC, 3. august 2017 – Vanviddet i det
overvældende flertal i den amerikanske Kongres – Huset og
Senatet – med hvilket deres blodtørstige lov om sanktioner
blev vedtaget i sidste uge, var en markant demonstration af
den sandhed, Lyndon LaRouche har fremført i månedsvis: at,
hvis det britiskorkestrerede kup imod præsident Trump lykkes,
vil det anbringe os lige midt i en atomkrig. »Folk er ikke
klar over, hvad disse våbensystemer er i stand til at gøre«,
sagde han i dag. »USA marcherer mod atomkrig.«
Torsdag tweetede præsident Trump, at »Vore relationer med
Rusland befinder sig på det farligste lavpunkt nogensinde. Det
kan I takke Kongressen for …« Og, på én af sine to
underskriftserklæringer på denne lov sagde præsidenten, »De,
der skabte vor Forfatning, lagde udenrigsanliggender i
hænderne på præsidenten. Denne lov vil vise det viselige i
dette valg … Jeg opbyggede et virkelig storslået selskab til
en værdi af mange milliarder dollars. Det er en stor del af
årsagen til, at jeg blev valgt. Som præsident kan jeg indgå
langt bedre aftaler med fremmede lande, end Kongressen kan«.
Lyndon LaRouche erklærede sig hjerteligt enig i alle disse
udtalelser.
Ingen af vore kontrollerede medier har fundet det umagen værd
at rapportere, at præsident Trumps underskrivelseserklæring
sagde,
at
de
vigtigste
dele
af
denne
lov
er
forfatningsstridige, som de vitterligt også er, hovedsagligt
af de ovenstående årsager, han angav – og sagde, at han ikke
ville håndhæve dem. Det er nu op til det amerikanske folk at
give ham den nødvendige støtte til at besejre opstanden imod
ham og forhindre en umiddelbar atomkrig, der ellers vil blive

tilfældet.
Nogle ukloge russiske ledere – men ikke præsident Putin – er
tilsyneladende uvidende om, hvad det er, der virkelig foregår
i dette land, og kommer med krigeriske udtalelser, der på
behørig vis opsnappes og gentages i britiskkontrollerede
amerikanske medier, af åbenlyse grunde. Præsident Putins
talsmand, Dmitry Peskov, nægtede at kommentere et uklogt
opslag på Facebook af premierminister Medvedev. Præsident
Putin selv har begrænset sin respons på udtalelsen til at
sige, at der på nuværende tidspunkt ikke er grund til, at
Rusland skulle introducere yderligere modforholdsregler mod
USA.
De

selvsamme,

kontrollerede

kongresmedlemmer,

der

var

ansvarlige for vanviddet med »sanktionerne«, går nu frem med
endnu mere ekstreme krigsprovokationer – bedst som man troede,
det var umuligt! I går rapporterede »Politico«, at den version
af National Defense Authorization Act (NDAA), der allerede er
blevet vedtaget i Repræsentanternes Hus, såvel som den, der er
under overvejelse i Senatet, rent faktisk ville tvinge
Pentagon til at krænke INF-traktaten (Intermediate-Range
Nuclear Forces Treaty), der blev forhandlet igennem af
præsident Reagan og Sovjetunionens generalsekretær Gorbatjov i
1987!
Samtidig opfanger vore aktivister signaler om et voksende
oprør blandt amerikanerne, som under en massestrejke. Vi må
forene dem omkring Lyndon LaRouches »Fire Nye Love« fra 10.
juni, 2014.
Foto: Den russiske præsident Putin omgivet af ledende russiske
generaler under den Store Flådeparade i Skt. Petersborg, 30.
juli, 2017. (photo Russian MOD / eng.mil.ru)

USA’s Kongres
INF-traktaten

angriber

nu

3.aug., 2017 – Næste fase af det forræderiske angreb fra
Kongressens side mod amerikansk-russiske relationer bliver
INF-traktaten (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty),
baseret for den foreløbigt ubeviste påstand om, at Rusland
krænker traktaten gennem at teste og deployere et jordlanceret
krydsermissil, der falder inden for den forbudte rækkevidde af
500 til 5.000 km. Loven om forsvarsbudgettet for 2018, der er
blevet vedtaget i Repræsentanternes Hus og er under
overvejelse i Senatet, beordrer Forsvarsministeriet til at
påbegynde udviklingen af et jordbaseret krydsermissil, der
krænker traktaten. Det ville kræve, at præsidenten afgør,
hvorvidt Rusland har, eller ikke har, indledt aktiviteter, der
ikke overholder traktaten, og hvis en sådan afgørelse falder,
ville det bestemme, at USA ikke længere er bundet af
traktatens begrænsninger. Det Hvide Hus har allerede angrebet
denne bestemmelse i Husets lov, i en erklæring af 12. juli,
fordi den »på en måde, der ikke hjælper, binder
administrationen til et specifikt missilsystem, der ville
begrænse de potentielle muligheder for militær respons«, og
den »ville også vække bekymring blandt NATO-allierede og kunne
fratage administrationen den fornødne fleksibilitet til at
foretage vurderinger om timingen og arten af at påkalde vore
juridiske midler under traktaten«.
Administrationen er imidlertid ikke de eneste, der er bekymret
over bestemmelserne om INF-traktaten. »Nu, som før, så har
kort- og mellemdistanceatommissiler ingen afskrækkende værdi,
alt imens de gør det mere sandsynligt, at fejlslutninger fører
til det utænkelige«, sagde senator Patrick Leahy (D-Vt.), der
stemte for ratificeringen af traktaten i 1988, i en udtalelse
til Politico. Andre eksperter, Politico har konsulteret,
påpegede dens åbenlyse forfatningsstridighed. »Den går ud over

Kongressens magtbeføjelser«, sagde Mallory Stewart, der var
assisterende
vice-udenrigssekretær
i
Afdeling
for
Våbenkontrol, Verifikation og Overholdelse frem til tidligere
i år. »Den ignorerer den magtens deling, som har været
anerkendt, siden vor Forfatnings skabelse.«
General Paul Selva, næstformand for generalstabscheferne og
normalt en høg mht. spørgsmålet om russernes overtrædelser,
satte, under en høring i Kongressen i juli måned,
spørgsmålstegn ved den militære nytte af sådanne våben. »I
betragtning af stedet og deployeringen af det specifikke
missil, giver de ingen fordel i Europa«, sagde Selva. Med
hensyn til manglen på et sådant våben i USA’s arsenal,
fremførte Selva, at USA’s militær kan udgøre en risiko for
ethvert mål, det behøver, ved hjælp af fly- og skibslancerede
krydsermissiler, der ikke er omfattet af INF-traktaten.
Foto: USA’s præsident Ronald Reagan og Sovjetunionens
generalsekretær Mikhail Gorbatjov giver hinanden hånden efter
ratificeringen af INF-traktaten i 1988.

Krigsfaren intensiveres –
Vi må »gå til den som død og
helvede«
for
at
afsløre
og
tilintetgøre Russia-gate
Leder fra LaRouche PAC, 1. august, 2017 – Krigspartiet i USA
eskalerer til feberhede for krig, ikke alene med Rusland, men
nu også med Kina. Alt imens medierne og Kongressen fortsætter

med at finde på nye påskud for at angribe Trump for at
underminere hans bestræbelser på at opbygge konstruktive
relationer med Putin og Xi Jinping, har briterne og deres
aktører i USA smidt enhver foregiven fornuft over bord og
kræver forberedelse til en atomar verdenskrig.
Udenrigsminister Tillerson trak frontlinjerne op i en
pressebriefing i Udenrigsministeriet i dag. Forespurgt om de
nye sanktioner mod Rusland, der med overvældende flertal blev
vedtaget i Kongressen, var Tillerson direkte: »Jeg mener, det
amerikanske folk ønsker, at de to mest magtfulde atommagter i
verden skal have bedre relationer … Hverken præsidenten eller
jeg er glad for den måde, hvorpå Kongressen behandlede loven
om sanktionerne, men vi kan ikke lade det slå os af kursen med
at forsøge at genoprette relationerne.«
Nogle folk i administrationen fattede ikke budskabet – eller
er ude på at ødelægge det. Vicepræsident Mike Pence, der
mandag talte på en pressekonference i Estland med de tre
præsidenter fra de baltiske stater, talte med den koldeste af
koldkrigsretorik: »Et stærkt og forenet NATO er mere
nødvendigt i dag end på noget andet tidspunkt, siden
kommunismens kollaps for et kvart århundrede siden, og der er
ingen større, overhængende fare i de baltiske stater end
genfærdet af aggression fra jeres uforudsigelige nabo mod
øst.« I Georgien i dag hævdede Pence, at Rusland havde besat
en femtedel af georgisk territorium (med henvisning til
Abkhasien og Sydossetien), og sagde dernæst: »Vi står her i
dag i svælget – på frontlinjen for frihed, en frontlinje, som
russisk aggression har overskredet for næsten et årti siden.«
Den samme form for slutspilskonfrontation lanceres af
Kongressen imod Kina og går direkte efter struben med Trumps
bestræbelser på at bringe USA og Kina sammen omkring
Silkevejsprocessen. Senator Lindsey Graham (R-NC), der talte
på NBC her til morgen, sagde, at »Der er en militær mulighed
for at ødelægge Nordkoreas [atom]program, og selve Nordkorea.
Hvis der kommer en krig for at stoppe [Kim Jong-un], bliver

det dér ovre. Hvis tusinder skal dø, vil de dø dér, de vil
ikke dø her.« Han hævdede, præsident Trump var enig og
refererede til Trump, der har sagt, at Kina kunne stoppe
Nordkoreas atomprogram, men ikke gjorde nok.
For ikke at blive overgået i det britiske »del og hersk«
imperievanvid, sendte senator Chuck Schumer (D-NY) et brev til
præsidenten med krav om suspendering af »alle kinesiske
organisationers fusioner og opkøb i USA«. Husk, at Trump meget
viseligt inviterede Kina til at bringe sit Bælte og Vejinfrastrukturudviklingsprogram til USA for at være med til at
genoprette
nationens
ødelagte
infrastruktur
og
industrikapacitet. Schumer rasede: »Det er min vurdering, at
Kina ikke vil afskrække Nordkorea, med mindre USA udøver
større økonomisk pres på Kina. USA må sende et klart budskab
til Kinas regering.«
Også her var Tillerson i dag fornuftens stemme imod
krigspartiet: »Vi bebrejder bestemt ikke kineserne for
situationen i Nordkorea«, sagde han. »Det er kun
nordkoreanerne, der bærer skylden for denne situation. Vi
forsøger at formidle til nordkoreanerne: Vi er ikke jeres
fjender, vi er ikke en trussel mod jer. Men I præsenterer en
uacceptabel trussel mod os, og vi må respondere. Vi håber, de
på et tidspunkt vil begynde at forstå dette, og så ville vi
gerne sætte os og få en dialog med dem om den fremtid, som vil
give dem den sikkerhed, de søger, og den fremtidige,
økonomiske fremgang for Nordkorea.«
Det må understreges, at hele russofobien hviler på den nu
miskrediterede myte, »Rusland stjal valget«, der var
fuldstændigt opdigtet af britisk efterretning og deres
kollaboratører i det korrupte Obama-efterretningssamfund.
LaRouche-bevægelsen er nu totalt mobiliseret internt i USA og
i hele verden, til at cirkulere juli-rapporten til præsidenten
fra Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS), der
på afgørende vis beviser, at russerne aldeles ikke gjorde det,
men at vrede Demokrater lækkede de famøse DNC-e-mails til

WikiLeaks med det formål at afsløre det Demokratiske Partis
lederskabs interne beslutning om at forhindre Bernie Sanders i
at vinde partiets nominering over krigspartiets aktiv, Hillary
Clinton. Briterne stjal det Demokratiske primærvalg fra Bernie
Sanders, og lagde dernæst skylden på Rusland med det formål at
stoppe Donald Trump i november-valget. De mislykkedes i deres
bestræbelse, men forsøger stadig i dag at bringe hans
præsidentskab til fald.
En særlig anklager må udpeges for at bringe disse forbrydere
for en domstol, før USA ødelægger sig selv, og verden, i en ny
krig.
Russerne har udvist forsigtighed mht. at skelne mellem de
ulovlige og farlige sanktioner, som Kongressen har vedtaget,
og så præsidentens egne handlinger. Men Trump har meget lidt
tid til at tage handskerne af og afsløre Russia-gateforræderiet imod præsidenten.
Som Helga Zepp-LaRouche har sagt, »Gå til den som død og
helvede« for at fremtvinge en komplet efterforskning af de
forbrydelser, der afsløres i VIPS-rapporten, som er genoptrykt
i
EIR
af
28.
juli
–
se www.larouchepub.com/other/2017/4430_vips_expose_rus-gate.ht
ml
Foto: En militærparade afholdes for at fejre 90-års jubilæet
for oprettelsen af Kinas Folkets Befrielseshær (PLA) på
militærbasen i Zhurihe i det nordlige Kinas Indre Mongoliet
Autonome Region, 30. juli, 2017. (eng.chinamil.com.cn/Photo by
Fan Jianghua)

USA’s vicepræsident Pence
promoverer
den
politiske
linje
om russisk trussel i Baltikum
og Georgien
Tirsdag, den 1. august, 2017 – USA’s vicepræsident Mike Pence
bruger sin turne til de baltiske stater og Georgien til at
promovere den angloamerikanske krigsdagsorden mod Rusland. »Et
stærkt og forenet NATO er mere nødvendigt i dag end på noget
andet tidspunkt, siden kommunismen kollapsede for et kvart
århundrede siden, og der er ingen større, overhængende fare i
de baltiske stater end faren for aggression fra jeres
uforudsigelige nabo mod øst«, erklærede Pence på en
nyhedskonference i Tallinn i går med de tre, baltiske
præsidenter. »Under præsident Donald Trump står USA solidt bag
vores løfte om gensidigt forsvar i artikel 5. Et angreb mod én
af os, er et angreb mod alle.« Pence lovede, at præsident
Trump snart ville underskrive loven om sanktioner mod
Iran/Rusland. De tre baltiske stater hilste Pences
bemærkninger velkommen og opfordrede til, at amerikanske
Patriot-batterier blev deployeret i deres lande, og også til
yderligere NATO-flypatruljering af deres luftrum.
Pence fortsatte med at udbrede linjen med den russiske trussel
i Georgien i dag. »Amerika står sammen med Georgien«, sagde
Pence på en fælles pressekonference med premierminister Giorgi
Kvirikashvili. »Rusland besætter fortsat i dag en femtedel af
georgisk territorium«, sagde Pence med henvisning til
Abkhasien og Sydossetien. »USA støtter Georgiens suverænitet
og territoriale integritet inden for dets internationalt
anerkendte grænser«, sagde Pence. »Og under præsident Donald
Trump vil USA modsætte sig enhver nations krav på ethvert

tidspunkt, som underminerer dette varige princip.«
Pence udtrykte ligeledes støtte til Georgiens eventuelle
optagelse i NATO. »Yderligere fremskridt i de mål, som
premierministeren har sat, vil bringe Georgien endnu tættere,
og NATO endnu tættere til jeres opfattelse, og det vil styrke
båndet mellem vore nationer«, sagde han.
Foto: USA’s vicepræsident Mike Pence (venstre) og Georgiens
premierminister Giorgi Kvirikashvili, Tblisi, 1. august, 2017.

Russisk-kinesisk
gang i Østersøen

øvelse

i

25. juli, 2017 – Den fælles, russisk-kinesiske flådeøvelse er
i gang i Østersøen, og litauerne forsikrer os om, at de holder
nøje øje med den. »Litauen observerer nøje og konstant øvelser
og anden militæraktivitet, der udføres i nabolaget, og
videregiver information, som det får, til NATO-allierede«,
sagde den litauerske viceforsvarsminister Vytautas Umbrasas
til det regionale nyhedsbureau BNS tirsdag. Den skotske,
politiske aktivist, Chris Bambery, sagde imidlertid til
Sputnik, at den russisk-kinesiske øvelse er en naturlig
respons til NATO’s udvidelse helt frem til »grænsen til
Smolensk«.
Når øvelsen først er forbi, vil de kinesiske skibe sammen med
den russiske flåde den 30. juli deltage i en flådeparade i
Skt. Petersborg for at fejre 100-års jubilæet for den russiske
flåde, og som også vil omfatte skibe fra Ruslands nordflåde. I
går skabte to af disse skibe, atomkrydseren Piotr Velikij og
ubåden af Typhoon-klassen Dmitry Donskov, verdens største ubåd
(som, endskønt den er i drift, i de seneste år hovedsagligt er

blevet brugt som prøveskib for det ubådslancerede Bulava
ballistiske missil), en hel del røre i Danmark, da de
passerede gennem danske stræder på vej til Skt. Petersborg.
Billedet af de to skibe, ledsaget af en oceangående slæbebåd,
som passerer under Storebæltsbroen, er ganske spektakulært.
Foto: Verdens største ubåd sejler under Storebæltsbroen med
kurs mod Østersøen. (Videograb, YouTube)

Den
amerikanske
hærs
øverstkommanderende
for
Europa Ben Hodges
bekymret over Ruslands »varme
ånde« i Sverige
25. juli, 2017 – Den amerikanske hærs øverstkommanderende for
Europa, generalløjtnant Ben Hodges, var i går i Sverige, hvor
han oppiskede samme paranoide russofobi, som han gjorde i
Østeuropa
i
sidste
uge.
»Rusland
har
ændret
sikkerhedsmiljøet«, sagde Hodges til den svenske avis Dagens
Nyheter. »Vi er nødsaget til at reagere på dette, og ikke blot
USA, men hele NATO. Landene nærmest bjørnen har historiske
erfaringer. De føler bjørnens varme ånde – og de er de mest
bekymrede.«
Hodges var i Sverige som forberedelse til Aurora 17-øvelsen,
der finder sted i september, og som vil involvere 19.000
tropper, inkl. 1.435 soldater fra USA, 270 fra Finland, 120
fra Frankrig og mellem 40-60 fra hvert af landene Danmark,
Norge, Litauen og Estland. »Aurora 17 er den første og største

øvelse af sin art i mere end 20 år«, lød det fra Sveriges
bevæbnede styrker.
Som respons på det anti-russiske hysteri, skabt af NATO, har
Sverige været i gang med at genmilitarisere den svenske ø
Gotland midt i Østersøen (øen var blevet afmilitariseret i
2005). »I har en meget vigtig, strategisk opgave her«, sagde
Hodges. »Jeg tror ikke, der nogetsteds er en ø, der er
vigtigere.«
Foto: Den amerikanske hærs øverstkommanderende for Europa, Ben
Hodges, på besøg i Litauen. (Photo: AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Den kinesiske flåde deltager
i
russisk
flådeøvelse
i
Østersøen
19. juli, 2017 – Kinesiske flådefartøjer vil fredag sejle ind
i Østersøen for første gang, for at afholde fælles øvelser med
Rusland, midt i vestlig mistænksomhed over øvelsernes formål,
rapporterer Global Times.
Første stadie af Joint Sea-2017 vil blive afholdt fra 21. juli
til 28. juli i Østersøen, citerer det russiske nyhedsbureau,
Sputnik, det Russiske Forsvarsministerium for at rapportere.
Næsten 10 skibe og flere end 10 fly og helikoptere fra den
russiske og kinesiske flåde vil indgå i disse øvelser, sagde
Sputnik. Kinas mest avancerede destroyer med missilkampsystem,
052D-krigsskibet, der er udstyret med multifunktionsradar og
et vertikalt affyringssystem, vil ligeledes deltage i
øvelserne.

»Dette er første gang, den kinesiske flåde sejler ind i
Østersøen, et hav på en ’høj breddegrad’« (dvs., nord for 60
grader nordlig bredde – København ligger på ca. 55 grader
nordlig bredde, -red.), sagde Li Jie, en flådeekspert med base
i Beijing, til Global Times og tilføjede, at øvelserne vil
hjælpe Kina med at håndtere maritime trusler i fremtiden.
Østersøen er en signifikant, maritim handelsrute mellem
Rusland og Europa, med mulige konfrontationer mellem lande,
såsom USA og Rusland, sagde Li. Han bemærkede, at Rusland har
skiftet sin opmærksomhed fra Europa og over til det asiatiske
Stillehavsområde i de seneste år pga. pres fra USA, og det
ønsker at bruge området som et gennembrud for at håndtere USA.
Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO, sagde i juni måned,
at NATO nøje ville overvåge Ruslands militærøvelser nær de
baltiske landes grænser og krævede gennemskuelighed i de
fælles kinesisk-russiske øvelser og fælles øvelser mellem
Rusland og Belarus i Zapad 2017-øvelsen til september.
Li understregede imidlertid, at øvelserne mellem Kina og
Rusland i Østersøen har til formål at hjælpe dem til at
håndtere mulige trusler og beskytte skibe og last på søen i
fremtiden med udviklingen af Bælte & Vej Initiativet, såvel
som også det 21. Århundredes Maritime Silkevej. Kina og
Rusland har afholdt fælles øvelser hvert år siden 2012. Det
Kinesiske Forsvarsministerium sagde, at dette års øvelser vil
fokusere på fælles redningsøvelser og beskyttelse af
fragtskibe.
Foto: Kinesisk krigsskib i dansk farvand, 19. juli, 2017. I
alt tre skibe passerede igennem dansk farvand. (foto: Det
danske Forsvar.)

