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Syrien-forhandlinger i Wien med 17 nationer.

SAMARBEJDE
ELLER KRIG?
Flygtningekrisen i Europa er skriften på væggen. Kun ved at erstatte Obamas
konfrontationspolitik med et samarbejde med Rusland og Kina kan der gives en vej ud. IS må
besejres militært, men samtidig må der også økonomisk opbygning til. Høring i USA’s kongres
om faren for atomkrig. Obama afsløret som morder i nye, lækkede dronepapirer. Stem nej 3.
december. Skift COP21 i Paris fra konferencen for folkemord til konference for udvikling for
hele menneskeheden. Dette er en redigeret udgave af Tom Gillesbergs nyhedsopdatering fra
den 9. november. Lyt med på www.schillerinstituttet.dk/
Verden befinder sig stadig i skærsilden. Vi ved stadig
ikke, om vi havner i himlen eller i helvede. Europa har ikke
just været et mønstereksempel på, hvordan man forvalter
en god arv ved at bruge de mange gaver, man har fået fra
tidligere generationer, til at gøre verden til et bedre sted.
Europa har et kæmpe medansvar for de mange problemer,
som verden står overfor i dag. Men alligevel, så er der nu
i Europa, under indtryk af den nuværende, massive flygtningekrise, ledere, der har fundet ud af, at tiden er kommet til, at man må til at tale sammen. At man må gøre
op med den langvarige politik for konfrontation, der har
skabt en verden, hvor man ikke kan tale sammen, og hvor
det ikke er muligt for den vestlige verden at finde ud af
tingene sammen med Rusland og Kina og løse problemer

i mindelighed. Man må finde kompromisser, alle kan leve
med, så man kan fokusere på at samarbejde om de ting,
der er nødvendige for en bedre fælles fremtid. En tilgang,
som de fleste tog for givet ville blive dagligdagen, da først
Berlinmuren var faldet i 1989 og Sovjetunionen efterfølgende blev opløst. Man regnede med, at det ville indlede en
epoke, hvor krig og ufred langt om længe hørte fortiden til,
og hvor menneskeheden for alvor kunne realisere sit potentiale her på Jorden. Men sådan skulle det som bekendt
ikke gå.
Schiller Instituttets forslag om at samarbejde om en
massiv opbygning af de skrantende økonomier i den tidligere Warszawapagt med den hensigt at redde det industriog videnskabspotentiale, der var, så det kunne bruges til
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opbygning af resten af verden, blev ikke gennemført. I stedet brugte man afregulering og globalisering til at plyndre de
forskellige økonomier, og med George W. Bush-administrationen fra 2001-2009, hvor vicepræsident Dick Cheney og
forsvarsminister Donald Rumsfeld tog styringen, så fulgte
en politik for konfrontation og krig i stedet for samarbejde.
USA så det nu som sin fremmeste opgave at underminere og nedbryde Rusland og Kina og sørge for, at USA
i al fremtid ville være i stand til at diktere, hvad der skal
foregå her på kloden. Europa lod sig mere eller mindre villigt trække med i denne nye politik, som forsatte og blev
udvidet under Obama. Nu har vi så langt om længe nået
punktet, hvor stadig flere europæere melder ud, at man må
sige fra. Europa må bryde med denne konfrontationspolitik og i stedet samarbejde med Rusland og Kina, for kun
gennem et tæt samarbejde med bl.a. Rusland og Kina, så
kan de enorme problemer, vi står overfor, blive løst.

Flygtningekrisen sidste udkald for Europa

Det gælder i allerhøjeste grad for den flygtningestrøm,
der nu vælter ind over Europa, og som kun er begyndelsen
på noget, der kan blive meget større og meget værre. Man
skal huske, at denne flygtningestrøm er det direkte resultat
af krigs- og konfrontationspolitikken, for hvis det ikke var
for George W. Bush’, Tony Blairs og Anders Fogh-Rasmussens krige i Afghanistan og Irak, der blev fulgt op af politikken for regimeskifte i Libyen og Syrien under ledelse af
Obama, så havde vi ikke haft disse flygtningestrømme. Det
er politikken for krig og regimeskifte, der har smadret Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien og meget mere. Denne politik skal derfor ændres omgående, hvis vi skal stoppe disse
flygtningestrømme. Det er der en voksende erkendelse af i
Europa, og det har gjort et politisk kursskifte muligt.
Men hvis vi ønsker, at folk i Mellemøsten og Afrika skal
blive hjemme, frem for at risikere livet på en farefuld rejse
til Europa, så skal de se en mulighed for en fremtid for
sig selv og deres familie i deres hjemland. Det betyder, at
de barbariske, fundamentalistiske grupperinger, som f.eks.
Islamisk Stat, skal nedkæmpes, og det kan kun ske, hvis vi
samarbejder med Rusland, Syrien, Iran, Irak og Egypten
om at gøre det. Så længe IS får lov til at rende rundt og halshugge folk, så flygter folk selvfølgelig. Men det er kun det
første, nødvendige skridt, som må følges op af en massiv
økonomisk genopbygning, så der ikke blot er nye terrorgrupper, der vokser frem af fattigdommen, håbløsheden
og de manglende fremtidsudsigter. Der skal økonomisk
udvikling til af den slags, som Kina har fremlagt med sin
politik for Den Nye Silkevej. En politik, der afspejler den
politik, Schiller Instituttet har kæmpet for siden sin etablering i 1984. En politik, der senest blev præsenteret i en
specialrapport medtitlen »Fra Den nye Silkevej til Verdenslandbroen« produceret af Executive Intelligence Review
sidste år, og som for nylig blev præsenteret på kinesisk i
Beijing. Et program for, hvordan vi får hele verden involveret i økonomisk opbygning.
Der er i ledende kredse i Europa en voksende erkendelse af, at hvis ikke vi får et sådant politisk skifte, så knækker
EU sammen under flygtningepresset. I Nordeuropa frygter
man at havne i kaotiske omstændigheder lig dem, som man
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ser i Sydeuropa. I Sydeuropa frygter man, at man snart skal
måle sig med Mellemøsten og Nordafrika. Dette voksende
pres har gjort det muligt at få stækket konfrontationspolitikken, og f.eks. lave en aftale med Iran om at hæve sanktionerne, så længe Iran ikke forsøger at udvikle atomvåben.
Nu har Rusland så også lavet det diplomatiske fodarbejde
for, at man kan få overbygget den kløft, der var blevet skabt
mellem Rusland og den vestlige verden.
Der er, med hjælp fra Frankrig og Tyskland, blevet lavet
en Minsk-aftale, der har stoppet de militære kampe i Østukraine. Rusland har så nu, i samarbejde med den syriske
regering, Iran og Irak, iværksat en massiv militær offensiv
i Syrien, der kan gøre det muligt at nedkæmpe IS og derigennem beskytte Europa mod den voksende terrortrussel
fra IS og mod de afledte, politiske, økonomiske og sociale
farer, som den voksende flygtningestrøm medfører. Men
Rusland har ingen illusioner om, at de skal vinde krigen
alene. Rusland forsøger i stedet at skabe en international alliance, der kan sørge for, at hele verdenssamfundet er med i
bekæmpelsen af IS og lignende terrorbevægelser.

Gennembruddet i Wien

Det var baggrunden for det historiske møde i Wien den
31. oktober med den russiske udenrigsminister Lavrov og
den amerikanske udenrigsminister Kerry som værter, hvor
man samlede de 17 lande, der mest umiddelbart er involveret i Syrien-konflikten på forskellige sider. Et møde, der
kom langt i at få fastlagt fælles retningslinjer, der kan sikre,
at man ikke bare kan besejre IS, men også kan lægge grunden til at få stoppet krigen mellem forskellige fraktioner i
Syrien og blive enige om den politiske proces, der kan sikre
et samlet og suverænt Syrien, hvor befolkningen selv kan
vælge sine ledere og bestemme sin fremtid. Kina kom dertil
med et forslag om, at man skulle have en plan for den økonomiske genopbygning for at sikre freden på sigt.
At Lavrov fik den amerikanske udenrigsminister med
i samarbejdet for at skabe fred frem for krig er en stor
sejr, men kampen om den amerikanske politik er desværre
ikke afgjort, som det blev illustreret af, at, samtidig med,
at Lavrov og Kerry samarbejdede i Wien, så annoncerede
Obama-administrationen hjemme i Washington, at Obama
havde givet tilladelse til at indsætte amerikanske militærrådgivere i Syrien, til at hjælpe grupper, der bekæmper regeringen. Indsættelsen af sådanne militære rådgivere er ikke
blot imod international lov, for det kræver en tilladelse fra
regeringen i Damaskus, i lighed med den, Rusland har fået,
men det øger også risikoen for, at russiske og amerikanske
soldater vil komme i direkte ildkamp med hinanden. Det er
samtidig også et direkte brud på Obamas mange løfter om,
at han ikke vil have amerikanske »støvler på jorden« i Syrien.
Samtidig med, at vi altså har en voksende bevægelse i
retning af en international dialog for at stoppe krig og ødelæggelse, så er der altså stadig en helt modsatrettet proces
i gang, under ledelse af Storbritannien og deres marionetter som f.eks. Obama, der potentielt truer den fremtidige
eksistens for os alle. Denne politik for kaos og krig er der
stadig, ikke personificeret ved Cheney og Rumsfeldt, men
i stedet ved den nuværende britiske regering under David
Cameron og ved Obama-administrationen i USA.
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Høring om atomkrigsfare i USA’s kongres

Hvor farligt dette er, er nu ved at gå op for stadig flere
folk i USA. Der er derfor også en voksende modstand imod
konfrontationspolitikken, ved siden af det heroiske arbejde,
som LaRouche-bevægelsen udfører. Den 4. november var
der en spektakulær høring i Den amerikanske Kongres på
Capitol Hill organiseret af John Conyers, det længst siddende medlem af det amerikanske repræsentanthus. Den nu
86-årige Conyers har været kongresmedlem uafbrudt siden
1965. Han blev kendt i offentligheden som en sort borgerrettighedsforkæmper, men var også soldat i Koreakrigen,
og har selvfølgelig gennemlevet hele den kolde krig med
Cuba-missilkrisen og alt andet, der fulgte med. Han kan, i
lighed med mange af de andre, aldrende statsmænd, der var
til stede ved den velbesøgte høring, stadig huske, hvordan
det var under den kolde krig, hvor man hver eneste dag
måtte leve i frygt for, at man skulle gå under i en atomkrig.
Alan Grayson, et andet tilstedeværende kongresmedlem, fortalte, at han stadig kunne huske alle de øvelser, man
havde i skolen og andetsteds, hvor man skulle gemme sig
under bordet og lignende, hvis atomangrebet kom. Man
trænede masser af ting, som man egentlig godt vidste, var
ligegyldige, hvis det virkeligt kom til en atomkrig. Den frygt
forsvandt heldigvis, da Berlinmuren faldt, og helt nye muligheder viste sig, men, sagde man på høringen, nu er den
fare på vej tilbage, og den udvikling må stoppes. Conyers
pointerede, at den dæmonisering, der har været af præsident Putin og Rusland, har bragt den mørke tid tilbage,
med fare for atomkrig, hvis ikke vi ændrer det.
Der var en række talere ved høringen, der alle har været med til at genoplive den Amerikanske Komité for ØstVest-Samarbejde, der ellers var noget, der hørte den kolde
krigs tid til. Jack Matlock, tidligere ambassadør til Rusland
under præsident Reagan, og som for øvrigt for nylig deltog i
Valdai-klubbens diskussioner i Sotji, Rusland, sammen med
Putin, gik igennem den lange liste af brudte, vestlige løfter,
svigt og provokationer over for Rusland, der førte til, at Rusland så sig nødsaget til at lade Krim blive optaget i Rusland,
så man kunne beholde sin vigtige flådebase i Sevastopol.
Matlock blev fulgt af ruslandskenderen, prof. Stephen
Cohen fra fra New Yorks Universit, der slog fast, at netop på
grund af de omstændigheder, som Matlock havde fremlagt,
så befinder vi os i den farlige situation, at, hvis NATO placerer blot én ny base tæt på den russiske grænse, eller bringer
endnu en russisk nabo ind i NATO, så betyder det krig.
Den sidste taler var Joseph Pepper, tidligere chef for
den store internationale virksomhed Procter & Gamble, og
som talte om nødvendigheden af et nyt paradigme, hvor
USA, i stedet for at kæmpe imod imaginære fjender skabt
af propaganda, samarbejder med Rusland om at bekæmpe
de reelle fjender, som USA faktisk har.
Bare det, at konferencen fandt sted i USA’s kongres, er
et stort gennembrud, for det fremviser den baske virkelighed, som LaRouche-bevægelsen og Schiller Instituttet ellers har været meget alene om at påvise, at vi i ekspresfart
bevæger os mod en konfrontation, hvor der er en reel fare
for atomkrig og menneskehedens udslettelse. Det blev også
bekræftet, hvis man ser på de udtalelser, USA’s forsvarsminister Ash Carter kom med, da han den 7. november talte
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i Reaganbiblioteket i Simi Valley i Californien, efter at han
netop var vendt hjem fra en uges møder i Asien.

USA´s forsvarsminister taler krig

Carter blev som bekendt udnævnt til forsvarsminister
af Obama, fordi Obamas forrige forsvarsminister Chuck
Hagel havde opfordret Obama til at få deeskaleret konfrontationen med Rusland, så USA og Rusland igen kunne samarbejde om at løse de internationale problemer, man står
over for. Den holdning betød en fyreseddel til Hagel, og
at han blev erstattet af Ash Carter, der har en meget mere
krigerisk holdning til Rusland og Kina.
På sin rejse havde Carter forsøgt at mobilisere imod
Rusland og Kina, og det fortsatte i den tale, som han holdt
i Californien. Han sagde bl.a., at »Ruslands sabelraslen med
atomvåben rejser tvivl om de russiske lederes villighed til
at sikre strategisk stabilitet, deres respekt for normerne for
brug af atomvåben, og om de respekterer den umådelige
forsigtighed, lederne i atomalderen har udvist med hensyn
til håndteringen af atomvåben.« Underforstået, at Rusland
pønser på at bruge atomvåben. Carter forklarede videre, at
IS bestemt udgør en trussel, men at »andre udfordringer
er mere komplicerede og er, pga. deres størrelse og evner,
potentielt mere skadelige. Vi ønsker ikke Rusland som en
fjende. Men tag ikke fejl. USA vil forsvare vore interesser,
vore allierede og principperne for den internationale verdensorden og den positive fremtid, den giver os alle«.
Hvad er disse principper for den internationale verdensorden, som Carter taler om? Det er princippet om, at USA
dikterer, hvad de forskellige lande skal gøre eller ikke gøre.
Alle andre lande, der iblandt Rusland og Kina, må så pænt
indordne sig. Carter fortsatte: »Vi investerer i teknologier,
der er meget relevante med hensyn til de russiske provokationer, nye ubemandede systemer, et nyt langtrækkende
bombefly, udvikling af teknologier som en elektromagnetisk railgun, lasere, nye systemer for elektronisk krigsførelse
i rummet og i cyberspace, inklusive nogle overraskelser, jeg
virkelig ikke kan omtale her.«
Carter præsenterede meget åbent Obama-administrationens konfrontations- og krigspolitik. ’Vi ruster os til krig,
og det vil vi blive ved med, indtil Rusland og Kina har vist,
at de accepterer den gamle verdensorden, hvor vi bestemmer. De må bøje sig for den amerikanske overhøjhed’. Når
Carter fremhæver Rusland som fjenden, samtidig med, at
han hele tiden siger atomvåben, viser han, at atomkrig er,
hvad man tænker på. Det er der, det ender.

Obama værre end Bush

De fleste mennesker har en psykologisk blokering, når
de tænker på de her ting. De siger »Cheney og Rumsfeldt
var gale og krigsliderlige, men Obama er jo demokrat og
sort, så han ønsker ikke krig.« Men alt, hvad Obama har
lavet som præsident, har været krigspolitik. Han har ikke
blot videreført politikken fra Bush-administrationen, men
gjort den meget værre, som man f.eks. ser det på antallet af
drab begået af amerikanske droner. Obama dræber hvert
år flere mennesker med dronerne end Bush gjorde gennem
hele sin regeringstid.
Hvis man er i tvivl om, hvorvidt USA under Obama
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ønsker krig eller fred, så behøver man blot se på den nylige amerikanske provokation i det Sydkinesiske Hav, hvor
et amerikansk krigsskib bevidst sejlede inden for territorialgrænsen på 12 sømil ved de Spratley Øer, som Kina
kontrollerer og gør krav på. Der var ingen akut grund til
handlingen, men den var beordret af præsident Obama for
at illustrere det princip, at USA kan sende krigsskibe overalt
på kloden uden at spørge om lov, hvis USA ønsker det.
Hvis Kina ikke kan lide det, så kan de jo bare komme an.
»Men«, vil de fleste indvende, »disse amerikanske krigshøge er da ikke så gale, at de kunne finde på at bruge atomvåben?« Det skal man ikke være så sikker på. Bush senior,
der var USA’s præsident fra 1989-1993, er kommet med en
række overraskende udtalelser i forbindelse med et bogprojekt, der netop nu cirkulerer i verdenspressen. Her kritiserer
han sin søn, George W. Bush, for at lade Dick Cheney og
Donald Rumsfeldt sætte sig på hans administration, for det
førte til den krigspolitik, som har været en katastrofe for
USA og verden. Bush mener så, at det måske ikke var Dick
Cheney selv, der var så hård, men måske snarere hans kone
Lynne Cheney, der svang pisken.
Men det var under vicepræsident Cheneys ledelse, at
USA fik denne politik for konfrontation og krig, som Bush
senior mener, hans søn burde have stoppet. Det kunne
endda være blevet endnu værre. Bush senior fortæller, at da
man diskuterede et kommende amerikansk angreb på Irak,
så krævede Dick Cheney, at forsvarsminister Powell skulle
undersøge, hvor mange amerikanske atombomber, der ville
være nødvendige, hvis man ved disses brug skulle udradere
Saddam Husseins militære eliteenhed, Den Republikanske
Garde. Svaret, man kom frem til, var 17 atombomber, men
heldigvis blev tilladelsen til at afsende dem aldrig givet.
Det er kendskabet til den udbredte tankegang i disse
krigsliderlige, amerikanske kredse om, at en krig imod Rusland ville kunne vindes med eller uden atomvåben, der har
foranlediget Ruslands vicestatsminister Rogozin til offentligt at udtale, at man ved, at USA med Prompt Global Strike-doktrinen arbejder på, hvordan man skal kunne vinde en
angrebskrig imod Rusland, men at Rusland aldrig vil tillade,
at det sker, ligegyldigt hvilke våben, man så må tage i brug.
Der er altså denne dobbelte proces i verden: På den ene
side er det internationale diplomati i færd med at fjerne
mange af de sten på vejen, der har forhindret, at det internationale samarbejde har kunnet fungere. Det så vi med
atom-aftalen med Iran og Wien-aftalen fra den 31. oktober,
der vil blive fulgt op af et nyt møde med 20 lande den 14.
november. Stadig flere europæiske lande har skiftet side og
ønsker en normalisering af forholdet til Rusland. Det tvinger, med hjælp fra moderate kredse i det amerikanske etablissement som f.eks. udenrigsminister Kerry, USA’s præsident
til at samarbejde. Men samtidigt er der folk i Obamas inderkreds, der arbejder på højtryk på at få saboteret disse aftaler.
Hykleriet blandt krigsfraktionen kender ingen grænser.
Mens Ash Carter anklager russerne for at ville overveje
brugen af atomvåben, så er den nye leder af Labourpartiet i Storbritannien, Jeremy Corbyn, der muligvis er den
kommende britiske statsminister, under hårdt angreb fra
Carters åndsfæller for landsskadelig virksomhed, fordi han
har udtalt, at han ikke mener, at der er nogen som helst
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omstændigheder, hvor det ville være aktuelt at bruge de
britiske atomvåben. Det medførte en mediestorm, hvor
sir Nicholas Houghton, chef for Storbritanniens væbnede
styrker, udtalte, at, heldigvis har Corbyn ikke magten, og at
der kan være mange forhindringer, før han får den.
Man skal altså ikke være i tvivl om, hvorvidt disse krigshøge ville være villige til at bruge atomvåben. Selvfølgelig
vil de det. Men i stedet for at erklære det, så beskylder de
i stedet russerne og kineserne for alle de ondsindede planer, de i virkeligheden selv rumsterer med. Alt må derfor
ses ud fra dette ønske om at forhindre en normalisering
af tingene, hvor alle de forskellige nationer samarbejder
om et fælles højere mål, og det er i det lys, man f.eks. må
forsøge at forstå, hvad der egentlig skete i Egypten, da et
russisk airbus-fly på vej fra Sharm el-Sheik i Egypten til
Skt. Petersborg pludselig styrtede ned i mange stykker over
Sinai-halvøen.

Flystyrtet i Egypten

Allerede efter relativt kort tid, og langt inden de tekniske undersøgelser var færdige, så meldte Storbritannien og
USA ud, at årsagen til flystyrtet var en bombe, der var blevet bragt om bord i Sharm el-Sheik. Egypten og Rusland,
der er i besiddelse af de sorte bokse og de mange nedstyrtede flydele, er stadig i gang med de tekniske undersøgelser
og vil ikke lægge sig fast på noget, før man har undersøgt
tingene til bunds. Det kan tage tid, som man jo har set det
med det fly, der faldt ned over Østukraine for over et år
siden, og hvor vi stadig ikke har fået svar på spørgsmålene.
Men i det her tilfælde, hvor Storbritannien og USA ingen
adgang har haft til bevismaterialet, så gik der blot et par dage
inden den britiske statsminister kom ud og erklærede, at det
var en bombe, der havde fået flyet til at styrte ned. CNN har
efterfølgende rapporteret, at de ligeledes har fået at vide af
kilder i Det Hvide Hus, at det med 99 procents sikkerhed var
en bombe ombord på flyet, der forårsagede flystyrtet.
Hvordan kan man, uden adgang til de sorte bokse og
bevismaterialet, sige det så skråsikkert? Der er to sandsynlige forklaringer, og det har intet at gøre med, at IS kom ud
i timerne efter flystyrtet og erklærede, at de havde fået flyet
til at styrte ned. Det regnes ikke for vigtigt, da de nok ville
gøre det, ligegyldigt, hvad årsagen måtte være. Det mest
sandsynlige er derfor, at den britiske eller den amerikanske
efterretningstjeneste har opsnappet en elektronisk kommunikation (f.eks. en telefonsamtale) inden bomben eksploderede, der fortalte, at den nu var på plads og snart ville
få flyet til at styrte ned. Når så flyet faldt ned, kunne man
konkludere, at rapporten var korrekt, og at en bombe forårsagede flystyrtet.
Den anden mulighed er, som den irske sikkerhedsekspert Finian Cunningham spekulerede over det i en artikel
den 6. november i Sputnik News, at det måske slet ikke
var terrorister, der plantede bomben, men i virkeligheden
britiske MI6-agenter, agenter fra den britiske militære efterretningstjeneste, der gav sig ud for at være terrorister. Hvis
man selv placerede bomben, vidste man selvfølgelig, at den
var der.
At agenter fra efterretningstjenester infiltrerer terrorbevægelser er ikke nogen unormal ting, men nærmere reglen
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end undtagelsen. Husk tilbage til det første terrorangreb på
World Trade Center, hvor det efterfølgende kom frem, at
der var FBI-agenter, der var med til at forberede angrebet.
Man sagde så efterfølgende, at det ikke var meningen, at angrebet skulle gennemføres, men at noget gik galt i processen. Det er helt normalt, at efterretningstjenester infiltrerer
terrorbevægelser, for at vide hvad de laver, men i mange
tilfælde er de så også med til at sørge for, at bestemte terrorangreb iværksættes.
Begivenhederne i Egypten rejser nogle spørgsmål: Hvis
den britiske eller den amerikanske efterretningstjeneste vidste, at en bombe blev placeret på flyet, hvorfor informerede man så ikke de egyptiske og russiske myndigheder, så
man kunne forhindre flystyrtet, der medførte 224 dræbte?
Om Storbritannien og/eller USA var direkte involveret i at
skabe denne terrordåd, eller man blot har tilbageholdt vigtige informationer, der måske kunne have forhindret det, er
nok noget, der bliver undersøgt af de egyptiske og russiske
myndigheder. Det er dog tvivlsomt, om svar på de spørgsmål nogensinde vil komme til offentlighedens kendskab.
Man må betragte dette terrorangreb som en del af en
større strategisk sammenhæng og huske på, at krigsfraktionen i London og Washington ønsker at sabotere alle muligheder for at genetablere fred og stabilitet i Mellemøsten og
verden som helhed. Da Rusland gik massivt ind i konflikten
med moderne militærudstyr og fly til at understøtte den syriske regeringshærs kamp imod IS, så fangede man USA
med bukserne nede om knæene. Ved at indlede en reel bekæmpelse af IS, så fjernede man effekten af den symbolske
og overfladiske kamp imod IS, som USA sammen med 59
andre lande (deriblandt Danmark) har været i færd med.
En kamp, Obama aldrig havde tænkt sig, man skulle vinde.
Men på grund af Ruslands indsats er man nu er tvunget til at deltage mere seriøst, hvis ikke Rusland skal stå
alene tilbage med laurbærrene, hvis IS besejres. Samtidig
er Rusland i færd med at bryde den isolering, som man har
været udsat for fra de europæiske lande. Dertil kommer, at
Egypten, specielt efter den stærke amerikanske opbakning
til, at Det Muslimske Broderskab skulle sætte sig på magten
i Egypten, har brudt med den langvarige tradition for at
have et underdanigt forhold til USA og til Vesten. I stedet
har Egypten rettet blikket og sine relationer imod BRIKSlandene, særligt Rusland og Kina.

Snigmord og revolutioner

Vi befinder os i en verden netop nu, hvor det er uafklaret, hvordan den kommende strategiske verdensorden vil
se ud, og hvor efterretningstjenester derfor arbejder på højtryk for at påvirke tingenes gang. En tid i lighed med perioden efter, at Tyskland og Rusland fandt fælles fodslag med
den såkaldte Rapollo-aftale i 1922, hvorefter hundredvis af
isærtyske personligheder blev likvideret for at forhindre det
udviklingspotentiale, som det repræsenterede, og i stedet
fik man Tyskland til at vende sig imod Rusland efter deltagelse i den såkaldte Locarno-aftale i 1925. Vi kan desværre
forvente snigmord, terrorbomber og udenlandsk styrede
revolutioner rundt omkring i verden, så man dermed kan
skifte den politiske dagsorden i retning af det, man ønsker.
Det gør det ekstra vigtigt, at vi afslører, hvad det er, man er
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i færd med bag scenen.
Men de, der stadig kan tænke, ved også, at det fornuftige modsvar til terrorbomber og destabiliseringer ikke er
afskaffelse af borgerrettigheder og iværksættelse af krigshandlinger, men tværtimod må være et opgør med den
konfrontations- og krigspolitik, og den bagvedliggende
geopolitiske tankegang, som har skabt alle disse problemer,
som vi slås med i dag. Krigsfraktionen, og det vil i USA
sige Barack Obama, må fjernes fra deres embeder hurtigst
muligt. Hvis man tvinger Obama til at træde tilbage, med
truslen om en rigsretssag eller noget lignende, så ville det
være det mest effektive tiltag for at fjerne denne voksende
fare for en altudslettende atomkrig og gøre det muligt for
USA at indtræde i den nye, internationale verdensordensorden, der er blevet åbenbaret gennem samarbejdet mellem
BRIKS-landene og størstedelen af verdens andre lande.
Hver eneste dag kommer der nye afsløringer af de overgreb, Obama har lavet imod den internationale retsorden,
imod den amerikanske forfatning og imod den amerikanske
befolkning. Den 3. oktober angreb amerikanske flystyrker
som bekendt et hospital drevet af Læger Uden Grænser i
Kunduz i Nordafghanistan med mange døde til følge. USA
påstod i massemedierne, at det var en fejl på trods af, at
man ikke blot var udtrykkeligt informeret om hospitalets
præcise placering, men at amerikanske fly også fortsatte
med at bombe hospitalet efter, at man fik opringninger,
der fortalte, at det var et hospital, som man var i færd
med at bombe. En nylig rapport fra Læger Uden Grænser
kan nu også fortælle, at da læger og patienter flygtede fra
bomberegnen i hospitalet, så blev de beskudt fra amerikanske AC-130 helikopter gunships. Det bekræfter endnu
engang, at hospitalet ikke blev ramt ved en fejl, men var
udvalgt som et mål på trods af, at det strider imod de internationale konventioner for, hvordan man fører krig.
Om der så var fjendtlige soldater på hospitalet eller ej,
spiller ingen rolle.
Der er nu også kommet nye rapporter frem i USA, der
dokumenterer, hvorledes den amerikanske befolknings levealder er hårdt ramt af politikken under Obama, og at selv
den normalt bedrestillede, hvide befolkning lider under en
kraftig stigning i antallet af tidlige dødsfald pga. stigning i
antallet af selvmord og dødsfald pga. alkoholisme og indtagelse af narkotika. USA er ramt af en regulær narkoepidemi, hvor heroin nu er blevet let tilgængeligt ikke blot i
de store byer, men også ude på landet. Prisen på heroin
er nu også så lav, at mange er begyndt at købe heroin på
det sorte marked til smertelindring i stedet for de tilladte
produkter hos apoteker og lignende, der bl.a. pga. Obamas
sundhedsreform er blevet så dyre, at folk ikke længere har
råd til dem.
Alt dette er stadig tydeligere tegn på, at USA er en nation i opløsning. Det kan godt være, at dele af USA stadig
fungerer, men der er stadig større dele af landet, der falder
fra hinanden, efter at man først havde otte år med Bush,
Cheney og Rumsfeldt og derefter har haft næsten syv år
med Obama. Ser man så på demokratiske præsidentkandidater i USA, så er de alle så terroriserede af Obama-administrationen, at de vil fortsætte denne politik. De kommer alle
ud for legaliseringen af narkotika i større eller mindre grad.
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Dronepapirer afslører Obama

Hvor galt det står til i USA ses også ved, at da de såkaldte Dronepapirer kom frem i det nye internettidsskrift The
Intercept, hvor en anonym kilde i droneprogrammet, en
slags ny Edward Snowden, afslørede, hvad der i virkeligheden foregik. Den officielle historie er, at det meget omfattende amerikanske droneprogram er en effektiv måde at slå
til imod farlige terrorister, der truer os alle. Dronepapirerne
afslører, at det er en ren fiktiv fortælling. Langt de fleste
mennesker, der er blevet dræbt af de amerikanske droner,
har været tilfældige mennesker, der opholdt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
Dronepapirerne viser, at en positiv identificering af en
mulig terrorist f.eks. ville være brugen af en mobiltelefon,
som man mente tilhørte en person på den hitliste, som
Obama havde udarbejdet på ugentlige tirsdagsmøder sammen med folk med ansvar for programmet. Blev mobiltelefonen brugt, så kunne en drone ramme brugeren og dem,
der ellers måtte være i nærheden. Dronepapirerne viser, at
langt de fleste, der er blevet dræbt af dronerne, var uidentificerede personer, der tilfældigvis var i nabolaget, men som
man så efterfølgende blot klassificerede som kombattanter,
og dermed gav offentligheden indtryk af, at kun skyldige
terrorister var blandt de dræbte.
Alt dette blev beskrevet i uhyggelige detaljer med en
yderst troværdig dokumentation, og ville under normale
omstændigheder føre til store avisoverskrifter, nyhedsprogrammer og selvfølgelig en høring i Kongressen om, hvorledes det kan gå til, at præsidenten personligt står i spidsen
for et program, der i al hemmelighed systematisk myrder
uskyldige mennesker. Men intet af det er sket. Det Hvide
Hus lagde pres på aviser som New York Times og Washington
Post om at fortie sagen, og ingen kongresmedlemmer har
haft modet til at tage sagen op. Det står meget alvorligt til,
og der skal snart ske noget dramatisk.
Vi må handle her i Danmark. Vort slogan »Win-win
med BRIKS – ikke kollaps og krig« er stadigt et dækkende
slogan for det, der må ske. Vi må sørge for, at man går ind
i et samarbejde med BRIKS-landene, frem for alt Rusland
og Kina, og så går med i det hundrede procent. Så må alt
andet vige. Hvis Europa gør det, så er USA nødt til at gå
med i samme retning. Det er det bedste, man kan gøre, for
at flytte på tingene.

Stem »NEJ« 3. december

Her i Danmark skal vi den 3. december tage stillig til,
om vi vil fjerne retsforbeholdet. Man forsøger at forklare,
at det blot er for at sikre, at det danske politi kan være med
i samarbejdet med de andre landes politikorps, for at fange
kriminelle, der beskæftiger sig med grænseoverskridende
aktivitet. De værste af den type sidder i den finansielle verden, og dem har man under ingen omstændigheder tænkt
sig at gøre noget ved. Som alt andet, når det drejer sig om
EU, så lyver man om formålet med de ting, man laver. Her
er formålet selvfølgelig at få reduceret den danske nationale suverænitet, så evt. kommende danskere politikere, der
måske ville være lidt mere modige og patriotiske end de
nuværende (eller under pres fra befolkningen), ikke i fremtiden vil kunne handle på egen hånd, men skal være bundet
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ind af fælles regler og beslutninger, der træffes af det bureaukratiske apparat i Bruxelles på vegne af det europæiske
oligarki og de private finansielle interesser, der i dag ikke
blot er toneangivende på finansmarkederne, men som i høj
grad regerer i Bruxelles’ korridorer.
Det er grunden til, at man vil have Danmark med i bankunionen. Det er grunden til at, man ønskede Danmark
med i euroen. Det er grunden til, at man vil fjerne retsforbeholdet. Derfor skal man selvfølgelig stemme nej som en
markering af, at vi ikke skal have mere af det EU-imperium, der har lykkedes med at bringe Europa i den sørgelige
og kaotiske forfatning, vi ser i dag, men at vi tværtimod
behøver et paradigmeskifte, der kan bringe os i en helt anden retning.

Glass/Steagall inden finanskrak

Vi behøver i stedet et nyt paradigme baseret på suveræne nationalstater, der samarbejder. Vi skal hurtigt få gennemført en Glass/Steagall-bankopdeling, for ingen ved,
hvornår det nuværende transatlantiske finanssystem bryder
sammen. Det kan være i morgen, det kan være i næste uge,
det kan måske udskydes til 2016. Men det er på trapperne
og kan indtræffe når som helst. Der skal blot en lille tue til
at vælte det store læs. Der er så mange oppustede gældsbobler, der når som helst kan springe. Det kunne f. eks.
være hele det gældsbjerg, der blev opbygget i forbindelse
med det amerikanske skifferolieeventyr. Eventyret sluttede
brat med de lave oliepriser, og det, der nu er tilbage, er en
masse gæld, der ikke kan betales. På et eller andet tidspunkt
vil det medføre omfattende konkurser og ramme finansielle institutioner, banker og investorer hårdt. Spørgsmålet
er blot, hvornår der et eller andet sted i systemet opstår
den fornødne kritiske masse til, at dominoerne begynder at
vælte. Det er derfor af afgørende betydning, at vi får gennemført en Glass/Steagall-bankopdeling inden det sker, så
vi kan beholde den del af banksystemet, der ikke er inficeret af finansspekulation og derfor fortsat kan fungere,
efter at finanssammenbruddet har fjernet størstedelen af
de finansielle værdier.
Der vil være en lang række store finansielle poster,
der skal afskrives, men de var i virkeligheden aldrig reelle
penge, skabt på baggrund af virkelige fysiske værdier. Det
var matadorpenge, som blev skabt på baggrund af fiktive
opskrivninger af finansielle værdier. Der vil være folk, der
taber mange penge, men det er helt i orden, så længe de
fysiske økonomier, der skal forsørge befolkningen, stadig
står. Derefter kan vi så skabe ny kredit til investeringer i
realøkonomien, til bygning af store infrastrukturprojekter
som f.eks. en Kattegatbro og et dansk magnettognet osv.
Kreditter til at investere i forskning og udvikling og sørge
for, at vi har et paradigmeskifte, der fører os ind som en
medspiller i den nye verdensorden, som er ved at blive skabt
i BRIKS-regi, og hvor Kina og Rusland er drivende kræfter.

COP21-folkemordsdagsorden i Paris

Ved siden af de mange forsøg på at skabe krig og kaos
har briterne så også brugt store ressourcer på at sætte scenen for COP21, der begynder den 28. november i Paris.
Man ønsker, at Paris bliver stedet (i lighed med, hvad man
november 2015

forsøgte op til COP15 i København i 2009), hvor verdens brændstoffer som kul og olie.
nationer i klimaets hellige navn fraskriver sig deres natioVi skal ikke forhindre udvikling, men i stedet tage de
nale suverænitet og skriver under på, at de fremover ikke vil mest avancerede og rentable teknologier og gøre dem tilhave udvikling, med mindre de først har fået lov. Noget, der gængelige for alle. Men det er ikke solceller og vindmølvil betyde et massivt folkemord i store dele af verden. Alt ler, der er både dyre og upålidelige energikilder med en lav
sammen baseret på skrækpropaganda om, at Jorden er ved energigennemstrømningstæthed. Det er i stedet kernekraft,
at gå under pga. menneskets udledning af CO², som skulle fusionskraft og med tiden stof/antistof-reaktioner og endfå atmosfæren til at blive varmere og gør livet ulideligt for nu mere energiintensive teknologier, vi sandsynligvis vil
de kommende generationer.
opdage i fremtiden. Men for at få de fornødne kraftværker,
Verdensbanken har f.eks. netop publiceret en rapport, der skaber elektricitet nok til alle, etableret, så skal vi have
der siger, at millioner
finansielle
instituFra Schiller Instituttets resolution
af mennesker vil komtioner, der udsteder
imod COP21 klimakonference i Paris
me i fare, hvis ikke vi
langfristet kredit til at
stopper den globale op»Livsbetingelserne for milliarder af mennesker afhænger bygge dem, som Kina
varmning. At millioner af, at den dagsorden, der præsenteres på De forenede Na- har gået i spidsen for
af mennesker måske tioners Klimaforandringskonference 2015, der skal afholdes både med bilaterale afvil komme i fare om
taler og bygningen af
i Paris i december, bliver afvist. COP21-initiativet i Paris nye institutioner som
50-100 år burde ikke
just være en prioritet, om at vedtage en juridisk bindende aftale om nedbringelse af f.eks. den Asiatiske
når hundereder af mil- CO2-udledninger må afvises af to grunde: den videnskabe- Infrastruktur-Investelioner mennesker, eller lige kendsgerning, at menneskelig aktivitet ikke vil forårsage ringsbank, AIIB.
måske tilmed milliarder, katastrofale klimaforandringer, og de meget virkelige, dødVil dette skabe et
allerede er i fare pga. bringende konsekvenser af de programmer for nedbringelse bedre miljø? Helt afmanglende udvikling.
gjort. Vil det gøre livet
af CO2, man kræver vedtaget«.
Hele grundlaget for klibedre for rigtig mange
Se: www.schillerinstitut.dk/si/?p=9252
maskrækkampagnen er
mennesker? Ja. Og forabsurd. De problemer,
håbentlig vil det være
som vi måske vil få pga. klimaopvarmning, har vi allerede endestationen for den gamle verdensorden, hvor en lille
hundreder gange større i dag pga. manglende udvikling.
gruppe nationer i USA og Europa, med nogle lakajer rundt
Hvad kommer der til at ske ved COP21 i Paris? Putin om i verden, troede, at man kunne diktere, hvad resten af
har netop meldt ud, at han vil komme til Paris. Xi Jinping vil verden skulle gøre. Troede, at man kunne leve i sus og dus,
komme, og det vil Modi fra Indien også. Obama kommer mens resten af verden levede i elendighed. Vi skal i stedet
selvfølgelig også. Man regner med, at der vil være omkring have en ny verdensorden baseret på BRIKS-samarbejdet,
hundrede stats- og regeringschefer til stede. Spørgsmålet men hvor BRIKS blot udgør en del af en global koalition
er så, om det vil medføre, at repræsentanter for størstede- af verdens nationer, der samarbejder om menneskehedens
len af menneskeheden bliver enige om at underkaste sig fælles mål og er fast besluttet på at løfte hele klodens udvikden gamle transatlantisk-kontrollerede verdensorden, der ling op på et langt højere niveau.
nu med klimaforandringer som påskud forhindrer udvikHele Jordens befolkning må nå et niveau, hvor man ikke
ling i de såkaldte udviklingslande? Eller vil Paris blive det blot forsøger at overleve fra dag til dag, men har rigeligt
modsatte? Vil størstedelen af verdens lande med BRIKS- mad på bordet, tag over hovedet, mulighed for uddannelse
landene i spidsen insistere på, at den virkelige diskussion og adgang til et sundhedsvæsen. Så kan de enkelte individer
skal være, hvorledes vi sikrer, at alle verdens lande, og alle bruge deres åndsevner og unikke talenter til at berige mende forskellige befolkninger, nu langt om længe får adgang neskeheden som helhed og sørge for, at ikke blot verden
til udvikling? At vi skal diskutere, hvad det er, der er galt af i dag kan blive bedre, men også, at vi bygger det bedst
i den nuværende internationale verdensorden, der er ad- mulige fundament for de kommende generationer. De vil
ministreret under ledelse af USA og EU, og som har for- så forhåbentlig se tilbage på 2015 som tidspunktet, hvor det
hindret økonomisk udvikling rundt omkring i verden, og lykkedes ihærdige forkæmpere for menneskehedens ve og
hvordan vi nu kan sikre, at det fremadrettet ser anderledes vel at få konsensus om at lægge menneskehedens mulige
ud? Hvordan vi kan etablere en ny verdensorden, der sikrer udslettelse på hylden og i stedet etablere en helt ny verudvikling for alle nationer?
densorden, hvor fremtidens behov blev sat i førersædet, og
Skal vi sørge for, at alle lande nu bygger gammeldags hvor de gamle forkvaklede og defekte ideer fra fortiden,
kulkraftværker, der skaber en sundhedsskadelig forure- som havde spillet fallit, en gang for alle blev kasseret.
ning? Nej, forurening er et stort og voksende problem for
Lad os bruge denne samling af verdens ledere, der var
rigtig mange mennesker. Løses det ved, at alle så skal dække planlagt til at lægge menneskeheden i lænker, til i stedet
deres energibehov med vindmøller og solceller? Nej, det at være stedet, hvor størstedelen af verden giver hinanden
løses ved, at vi tager mere avancerede teknologier, end dem håndslag på at sikre samarbejde og udvikling for hele vervi brugte i Europa og USA i 1960’erne, i brug. Det vil sige den, og dermed tvinge dem, der, som f.eks. Storbritannien
med brug af kernekraftværker og på sigt fusionsenergi, og og Obama, har haft en anden dagsorden, til at gå med i
brug af moderne rensningsteknologi, når vi bruger fossile samarbejdet om menneskehedens fælles mål.
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En afslutning på permanente krige og finansiel panik:
Glass-Steagall og den Globale Silkevej
Hovedtale af Helga Zepp-LaRouche
Her følger Helga Zepp-LaRouches hovedtale ved
EIR’s seminar i National Press Club, Washington, D.C.,
den 27. oktober 2015. Hele videoen kan ses her:
www.youtube.com/watch?v=HVmRMUXweZQ
Mike Billington: Velkommen til dette EIR Forum i
National Press Club. Jeg er Mike Billington fra Executive
Intelligence Review, og vi skal høre fr. Helga ZeppLaRouche, der er stifter og formand for det internationale Schiller
Institut, samt formand for den tyske, politiske organisation,
Bürgerrechtsbewegung Solidarität, og tidligere kanslerkandidat i Tyskland.
Helga har været i Kina henved seks gange i løbet af
de seneste to år, mener jeg. Hun har siden 1990 været
kendt i Kina som »Silkevejsladyen«, da Lyndon og Helga
LaRouche havde foreslået konceptet med Den nye Silkevej for at forene Europa og Asien, tilbage i 1990’erne efter
Sovjetunionens fald. Hun har også leveret inspiration og
hovedforfatterskab til den rapport, vi har her, »Den Nye
Silkevej bliver til Verdenslandbroen«,11 der er en rapport,
der grundlæggende set tager udgangspunkt i Xi Jinpings
initiativ i Kina med det Nye, økonomiske Silkevejsbælte og
det 21. Århundredes Maritime Silkevej, programmet for
»Ét bælte, én vej«, og forlængede dette til hele verden, hvilket jeg er sikker på, hun vil tale om under sin præsentation.
Fr. Zepp-LaRouche vil grundlæggende set identificere
de to paradigmer, som menneskeheden konfronteres med i
dag: Paradigmet med det kollapsende, vestlige finanssystem
og politikken med evindelige krige, som vi ser komme fra
Obamaregeringen, og som kontrast hertil den politik, der
kommer fra BRIKS-nationerne, for infrastruktur, global
udvikling og fred gennem udvikling. Og hermed vil jeg give
ordet til fr. LaRouche.
Helga Zepp-LaRouche: Mange tak. Lad mig byde velkommen til jer alle.
Jeg tror, at de fleste mennesker i verden i øjeblikket er
bevidst om, at vi virkelig oplever en civilisationskrise, og ikke
blot en finanskrise, mange militære kriser i hele verden, krige, terrorisme, sult, flygtninge; det er simpelt hen en enorm
mængde samtidige kriser. Og alt imens alle disse individuelle kriser har lokale årsager, der udløser dem og forårsager
dem, så mener jeg, det er rimeligt at sige, at det, der ligger
bag den strategiske civilisationskrise, er den kendsgerning, at
det transatlantiske finanssystem er håbløst bankerot. Det er
denne dynamik, der ligger bag krigsfaren, bag lokale kriser,
og som er den største trussel for verden netop nu.
For, i modsætning til, hvad man læser i de store, finansielle medier, så er krisen ikke løst. Faktisk har der været
1
Læs den udførlige, danske introduktion v/Helga ZeppLaRouche: »Den nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«, med kort og illustrationer: www.schillerinstitut.dk/
si/?p=3777
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advarsler selv i finanspressen som The Economist og andre
lignende blade, om, at vi hvert øjeblik, det skulle være, kunne få en gentagelse af det, der skete i 2008, at man kunne
få et krak i finanssystemet i den transatlantiske sektor, der
kunne blive udløst af en hel række årsager; hvis f.eks. blot
en af de store banker, der er såkaldt for-store-til-at-lade-gåned, gik ned, så ville det efter al sandsynlighed få hele det
transatlantiske finanssystem til at forsvinde op i den blå luft
på et øjeblik.
Hvis det skete, så ville der selvfølgelig omgående udbryde kaos, for i modsætning til 2008 er der ikke flere såkaldte
»værktøjer« i finansinstitutionernes værktøjskasse: Kvantitativ lempelse har man benyttet helt op til kårdefæstet. Bank
of Japan, USA’s Federal Reserve Bank, Den europæiske Centralbank har jo haft en nulrentepolitik i årevis. Bail-out (statslige bankredninger) har kun ført til en forøgelse af gældskrisen i den transatlantiske sektor; og bail-in (ekspropriering
af bankindeståender), der nu er vedtaget som lov i DoddFrank-loven (i USA) og i ECB, i EU-kommissionen, det ville
kun række til at klare 1 % af den udestående derivatgæld.
For, TBTF-bankerne er siden 2008 vokset med hhv. 40-80
% og har udestående gæld i form af derivatkontrakter for op
til 2 billiarder dollar. Vi har groft udregnet, at hvis man sammentæller alle privatpersoners bankkonti, alle erhvervsforetagender og andre finansaktiver, der kan indgå i en bail-in, så
ville det beløbe sig til ca. 1 % af denne gæld. Så et øjeblikkeligt kollaps ud i kaos er i realiteten den fare, vi taler om.
Der er imidlertid en kur for dette. Kuren består i at
vedtage Glass-Steagall-loven, bankopdelingsloven, der blev
vedtaget i 1933 af Franklin D. Roosevelt som respons på
den økonomiske krise i begyndelsen af
1930’erne, og der er indstillet flere lovforslag om GlassSteagall i den amerikanske Kongres og Senatet – der foreligger faktisk fuldstændigt enslydende lovforslag i Kongressen og Senatet. Så hvis den politiske vilje kunne mobiliseres, så kunne dette problem løses. Men det må løses. Den
eneste løsning er at nedlukke Wall Streets kasinoøkonomi.
Som jeg har sagt, så er dette kun toppen af isbjerget, og
Wall Streets, City of Londons og andre finansinstitutioners
forfølgelse af højrisikospekulation har simpelt hen ført til
en ufattelig situation! Jeg mener, at 21 % af alle mennesker i
USA ikke har adgang til tilstrækkelig mad; man har omkring
7 %, der lever under fattigdomsgrænsen; man har 93 millioner mennesker, der ikke længere er en del af arbejdsstyrken,
så der er 104 millioner amerikanere, der er arbejdsløse. Fattigdomsraten i Europa; selv uden den aktuelle flygtningekrise, så er en tredjedel af alle unge, i gennemsnit, arbejdsløse! I den sydlige del af Europa er over 60 % arbejdsløse.
Hvis man ser på vilkårene i det, man generelt kalder for
»den Tredje Verden«, som i Afrika, så ved jeg ikke, hvor
mange hundrede millioner af mennesker, der er blevet
dræbt af en politik, der nægter dette kontinent og mange
andre nationer udvikling.
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Nu rammes vi af et yderligere problem: flygtningekrisen
i Europa. Jeg ved, at folk i Amerika synes, dette er meget
langt væk, men jeg siger jer, at dette er ved at blive en strategisk hovedfaktor, der også berører USA.
Det diskuteres nu offentligt i Europa, at denne flygtningekrise forårsagedes af amerikanske og britiske krige i Mellemøsten, af en politik for regimeskift, af en politik, hvor
man spillede det såkaldte »islamiske kort«, der går tilbage
til Brzezinski i 1975, da han indledte denne politik; og dernæst også at have en politik, hvor man altid støtter de »gode
oprørere«, uddanner dem, for blot at se de gode oprørere
tilslutte sig terroristerne; så må man lave en ny krig imod
terroristerne, og så må man satse på de «gode oprørere«,
og så videre!
Dette har nu ført til en situation, hvor millioner af
mennesker forsøger at komme ind i Europa. Tyskland vil
sandsynligvis få 1 million, minimum, i år. FN’s rapport om
menneskerettigheder siger, at der i øjeblikket befinder sig
60 millioner mennesker på flugt [på verdensplan]. Så vi taler
altså ikke om en forbigående flygtningekrise. Vi taler om
et stor migration af mennesker, der flygter fra krig, sult og
epidemier, hovedsagelig fra Sydvestasien, men også til en
vis grad fra Afrika.
Og det er meget klart, at dette ikke vil stoppe! Dette
vil ikke stoppe, og man ser netop nu effekten: EU er totalt
mislykkedes. De har i mange år ignoreret dette problem,
for de lod Italien og Grækenland klare sig selv, helt alene,
i årevis; der var hundreder af mennesker, der druknede i
Middelhavet i årevis! Nogle ankom til øen Lampedusa i Italien, og EU sagde, «det er et italiensk problem«. Det samme
med Grækenland.
Men med de seneste udviklinger i Syrien er dette virkeligt eksploderet, og I har set billederne. De officielle tal
siger, at omkring 3.000 mennesker er druknet i Middelhavet
i år; det er officielt, så i virkeligheden kan man sandsynligvis
regne med det dobbelte eller mangedobbelte. Alligevel løber folk risikoen for at klare det med en 50 % ’s chance for
ikke at klare det, og de prøver at komme til Europa.
Og igen er EU en fiasko. For, for kun 2 dage siden var
der et topmøde med de Balkanstater, hvor ruten går, og
hvor man besluttede at styrke EU’s ydre grænser. Men på
trods af dette, så er ideen om at bygge «Fort Europa« fuldstændig latterlig! Jeg mener, dette har aldrig fungeret, og vil
aldrig fungere. Så sagde de, at de vil have visse lejre langs
Balkanruterne; og de siger, «Vi har endelig taget de første
skridt til problemets løsning.«
Dette var efter, at det var foregået i månedsvis! Og billederne er forfærdelige! Der er ingen enhed i Europa; der
er ingen solidaritet, der er intet Europa. Det viser sig nu,
at noget, der blev transformeret til en interessegruppe for
bankerne – nemlig EU efter Maastricht-traktaten – at man
ikke kan prætendere, at dette er en «union«, der ikke er bundet sammen af andet end forsvaret af bankerne og forsvaret af et højrisiko-spekulationssystem. Der er ingen enhed,
for alle østeuropæerne nægter nu at tage nogen flygtninge;
vi har en situation, hvor de berømte «europæiske værdier«,
hvor er de henne? Hvad er det, vi forsvarer mod nogle andre kulturer, når der ikke er nogen værdier i Europa?
Selvfølgelig gjorde kansler Merkel det rigtige, da hun
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for flere uger siden sagde, «vi klarer det«. Det var det rigtige at gøre! For disse flygtninge har ret til asyl iflg. Genevekonventionen, iflg. FN’s charter; men selvfølgelig, hvis
man fastholder den forkerte politik, så vil det komme ud
af kontrol. Og den største trussel om dette lige nu, er en
fastholdelse af Wall Streets, City of Londons og
ECB’s politik, der reflekteres af finansminister Schäuble,
der siger, at vi må beskytte det såkaldte «sorte nul«, hvilket
er synonym for et budget, der balancerer, som er ideen med,
at uanset, hvor mange udgifter, man har til flygtningene, så
må budgettet fortsat balancere, og det betyder at skære ned
andre steder, som f.eks. sociale udgifter, børnehaver, skoler,
sundhedsvæsenet; og selvfølgelig føler mennesker, der allerede befinder sig i en usikker, økonomisk situation, som
de arbejdsløse, som folk, der har en lav, men usikker indkomst, sig truet. Derfor bærer Schäubles «sorte nul« ved til
det bål, der hedder fremmedfjendske reaktioner, som I har
hørt om, hvor 500 projekter for flygtningeboliger allerede
i år er blevet angrebet eller brændt ned, og hvor vold fra
højrefløjen vokser.
Man ser nu, at præsident Putin havde fuldstændig ret,
da han for flere måneder siden, eller endda for et år siden,
sagde, at Vestens store fejltagelse var at støtte nazister i
Ukraine i form af Sektor Højre, og det indebærer faren for,
at denne nazisme vil brede sig til andre europæiske lande.
Man ser netop nu en stor vækst blandt konservative – jeg
siger ikke, at alle højrefløjspartier er nazister, jeg siger bare,
at det øger reaktionen fra højrefløjen, og at det øger nogle
deciderede fascistiske elementer i mange lande i Europa.
Og det er meget, meget farligt.
Så den eneste løsning er selvfølgelig at ændre den økonomiske politik, at stoppe den højrisikospekulation, der for
USA’s vedkommende vil sige Wall Street; at stoppe det, der
er Schäubles politik med det «sorte nul« i mange lande i
Europa. Og der er lykkeligvis et alternativ.
Det er meget lidt kendt, for de vestlige medier i Europa
og USA rapporterer generelt ikke om det, og hvis de gør,
så misrepræsenterer de det: der er et alternativt, økonomisk
system, der er blevet udviklet. Det begyndte i realiteten – ja,
det startede for 25 år siden, da vi foreslog Den nye Silkevej som respons på Sovjetunionens sammenbrud; men det
blev energisk lagt på bordet igen af den kinesiske regering
i 2013, da præsident Xi Jinping i Kasakhstan, i september
måned, annoncerede, at en Ny Silkevej skulle være Kinas
politik. I den mellemliggende tid har denne dynamik med at
bygge en Ny Silkevej i traditionen efter den antikke Silkevej
– hvilket vil sige, en udveksling af ikke alene kultur, varer
og idéer, men også af teknologier, og med en forbedring
af relationerne mellem nationer – bredt sig som en løbeild!
Det har bredt sig til BRIKS; der var et stort BRIKStopmøde i Fortaleza, Brasilien, i juli 2014. Det blev konsolideret gennem et nyt BRIKS-topmøde i Ufa, Rusland, i år; og
det, man nu ser, er dannelsen af et alternativt økonomisk
system, der er fuldstændig baseret på andre principper end
den transatlantiske højrisiko-, højprofitspekulation.
Det er baseret på reel investering i infrastruktur, på at
løfte befolkninger ud af fattigdom, som Kina har gjort ved
at løfte 600 millioner mennesker ud af fattigdom i løbet af
de seneste 30 år; og det tilbyder i realiteten nu det kinesiske,
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økonomiske mirakel til andre lande, der deltager i bygningen af denne Nye Silkevej.
Der er virkelig kommet gang i dette. Kina er i gang med
at bygge en «sekundær Panamakanal« i Nicaragua; Kina er
med til at bygge en transkontinental jernbane mellem Brasilien og Peru; Kina er med til at bygge fem kanaler mellem
Argentina og Chile. Og der er mange, mange andre projekter i gang med højteknologisk samarbejde mellem mange
nationer, og helt op til kernekraft og rumsamarbejde, og det
er virkelig en vækstmotor. Tro ikke al den bagtalelse om, at
den kinesiske økonomi er ved at kollapse, og dette er årsagen til alle problemerne. Det er ikke sandt. Hvis Kina har en
mindre ændring i sit aktiemarked, så har det ingen indvirkning på realøkonomien, der stadig har en meget sund kurs.
Sammen med dette kommer et helt andet system med
økonomiske og finansielle institutioner, som Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB); som USA gjorde sig
store anstrengelser for at presse sine allierede til ikke at
tilslutte sig. Hvad skete der? Henved 58 eller 59 nationer
tilsluttede sig omgående. Den første var, interessant nok,
Storbritannien, for de er lidt smartere og ved, hvad vej vinden blæser; og dernæst fulgte de fleste af de europæiske
nationer og mange af de asiatiske nationer, og dette er nu
i færd med at blive en betydningsfuld institution for finansiering af infrastruktur i realøkonomien. Men der er også
BRIKS’ Nye Udviklingsbank. Så er der Shanghai Cooperation Organization Bank; der er SAARC-banken, det er
banken for den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt
Samarbejde; der er Silkevejsfonden, og der er den Maritime
Silkevejsfond. Så man har altså en vifte af en helt anden
type finansinstitutioner, der specifikt ikke er til spekulation,
men udelukkende kun er til investering i reel industri.
Disse eksisterende organisationer af finansinstitutioner
er som en redningsbåd i det øjeblik, hvor det transatlantiske
systems Titanic går ned.
Det, vi må gøre, er, at der findes noget sådant som en
patentopskrift, ligesom en passepartout-nøgle, der virkelig ville løse de fleste af verdens problemer. Hvis vi kan
få USA til at gennemføre Glass-Steagall, lukke Wall Street
ned, og der næst gennemføre et kreditsystem i traditionen
efter Alexander Hamilton og gå tilbage til det traditionelle
Amerikanske Økonomiske System og skabe store mængder
statskredit til produktion og til projekter, og så gøre det
samme i Europa.
Den græske regering har i nogen tid fremført, at den
græske gæld er ubetalelig og har krævet en europæisk gældskonference i traditionen efter gældskonferencen i 19532,som
på daværende tidspunkt nedsatte den tyske gæld med 60 %,
og det refererede til den tyske gæld fra perioden mellem
Første og Anden Verdenskrig, men også til den gæld, der
stammede fra den såkaldte Marshallplan; og det er almindelig anerkendt, at det tyske, økonomiske mirakel i perioden
efter krigen ikke kunne have fundet sted, hvis denne afskrivning af gæld ikke var sket. Den græske regerings krav
om en gældsafskrivning er derfor absolut legitimt, allermest, fordi det meste af denne gæld er illegitim, fordi den
blot blev påtvunget den græske regering, for dernæst, for
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97 % ’s vedkommende, omgående at strømme tilbage til de
europæiske banker for at dække deres situation, og 3 % af
denne gæld forblev så i Grækenland. Hvorfor skulle så det
græske folk kontinuerligt blive tortureret med at skære ned
i deres økonomi, der allerede er skrumpet med en tredjedel gennem denne nedskæringspolitik, ’nøjsomhedspolitik’;
nej, de har ret til at afskrive denne illegitime gæld.
Efter en sådan gældskonference i Europa kunne vi gå
tilbage til den gode politik, der hjalp det tyske, økonomiske
mirakel i genopbygningen efter krigen. Det vil sige, at vi
ville tage, hvad der svarer til Kreditanstalt für Wiederaufbau, Kreditanstalten for Genopbygning, som var befordringsmidlet for det økonomiske mirakel i Tyskland i perioden efter krigen, og udstede statskredit på samme måde,
som Franklin D. Roosevelts Reconstruction Finance Corp.
gjorde under New Deal.
Det var ved hjælp af denne mekanisme, at Tyskland
skabte et økonomisk mirakel, og præcis samme mekanisme
må benyttes i dag til finansiering af ikke alene – hvis man
vil løse flygtningeproblemet, må vi udstede ny kredit – og
hr. Schäuble bør gå på pension, for han er inkompetent og
bør virkelig ikke afgøre, hvad Europas fremtid skal være
– vi kunne udstede kredit til at bygge 500.000 statslige boligenheder om året til flygtningene. Dernæst er der brug
for yderligere investeringer, som lærere, socialarbejdere,
uddannelsesprogrammer for at integrere mange af disse
flygtninge gennem deltagelse i genopbygning af deres egne
boliger i Europa.
Men dette er kun den ene side af sagen. For, problemet
med terrorisme i Mellemøsten, så vigtigt det end er, at Putin
ændrede den strategisk situation ved at intervenere militært
i Syrien, så vil dette problem med terrorisme ikke blive løst
udelukkende ved militære midler. Når man først har besejret terrorismen, må man gå i gang med reel udvikling. Se
på Sydvestasien, hele området er ørken! Fra den afrikanske
Atlanterhavskyst og hele vejen gennem Sahel, Sahara, ind i
den Arabiske Halvø, ind i Sydvestasien og Mellemøsten og
hele vejen til Kina, er det et enormt ørkenbælte, der breder
sig, der vokser. Og der er intet – jeg mener, Mellemøsten er
blevet bombet tilbage til Stenalderen.
Se på Irak: Irak var et land, der fungerede under Saddam
Hussein! Man behøver ikke at synes om Saddam Hussein,
men det var et land, der fungerede, med en voksende infrastruktur, med kvinder, der havde adgang til universiteter;
det samme gælder for Gaddafi. Man behøver ikke synes om
Gaddafi, men han udviklede infrastruktur i Afrika. Se på
Syrien. Den tidligere situation i Syrien fungerede! Der var
fred mellem alle religioner. Man havde en sekulær regering,
der fremmede sit eget folks velfærd, og se på disse lande nu!
De er ved at blive ødelagt, de er ved at blive forvandlet til
en ruinhob. Hvis vi ønsker en stabil fremtid, er det ikke nok
blot at forstærke flygtningelejrene i Tyrkiet eller forstærke
Europas ydre grænser, som Fort Europa.
Det, jeg siger, er, at Den nye Silkevej og den politik, som
BRIKS-landene har vedtaget, er løsningen på disse problemer i Mellemøsten. For det eneste, vi behøver gøre, er at
forlænge Den nye Silkevej ind i Mellemøsten.
Se, nu vil nogle folk sige, «Det vil aldrig fungere, Mellemøsten har altid været slagmark for alle disse imperier, for
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briterne, franskmændene og diverse andre … « Men nu er
vi kommet til det punkt, hvor menneskeheden er udfordret:
enten udskifter vi paradigmet og etablerer en orden, under
hvilken alle mennesker på denne planet kan leve som mennesker, eller også klarer vi det ikke, og vi vil forsvinde, som
dinosaurerne gjorde det for 65 millioner år siden, for vi vil
have bevist, at vi ikke er en tøddel klogere.
Jeg mener nu, at den menneskelige art er klogere, og
derfor er jeg optimistisk omkring det faktum, at, hvis vi
lægger dette spørgsmål frem på bordet og siger, at, hvis
alle de store naboer til Sydvestasien – Rusland, Kina, Indien, Iran, Egypten, Italien, Tyskland, Frankrig og endda
USA – hvis vi alle bliver enige og siger, «Vi bør udvikle en
Marshallplan for Mellemøsten og Afrika. Vi må nu rette
fejltagelsen med ikke at have tilladt en udvikling at finde
sted i Afrika og have tilladt krige, der byggede på løgne, i
Mellemøsten; og nu forener vi vores indsats og skaber en
stor genopbygning i Mellemøsten!« Vi kunne erklære ørkenen krig; vi kan skabe nyt ferskvand; vi kan afsalte store
mængder havvand gennem fredelig kernekraft; vi kan tage
vandet i atmosfæren i anvendelse gennem at ionisere dens
vanddampe, en teknik, der allerede anvendes i Israel og
visse Golfstater – vi kunne gøre dette i stor skala; vi kunne
have andre vandprojekter. Vi kan bygge infrastruktur. Vi
kan bygge nye byer, vi kan etablere landbrug og industrialisering i både Sydvestasien og Afrika, som der er fremragende muligheder for at gøre gennem den fremgangsmåde,
vi har valgt i denne rapport med titlen, «Den Nye Silkevej
bliver til Verdenslandbroen«, ved ganske enkelt at forlænge
den eksisterende Silkevejsudvikling ind i alle disse områder.
Jeg mener, at dette er en fremragende mulighed. Jeg mener, at alle nabolande til Mellemøsten har en strategisk interesse, for terrorisme og narkotika truer Rusland; Rusland
er netop ved at lukke sine grænser til Tadsjikistan, fordi
de trues af terrorisme og narkotika, der kommer ind fra
Afghanistan og andre områder. Det er en trussel mod Kina
pga. Xinjiang. Indien har en betydelig sikkerhedsinteresse
i, at dette problem bliver løst, for de har en stor, muslimsk
befolkning, og de ønsker ikke, at denne muslimske befolkning skal blive influeret af den radikale form for islam, der
kommer fra Wahhabi-salafisterne. Så der er en fælles interesse i dette, naturligvis i hele Europa, for hvor meget,
vi, eller i det mindste de fleste europæere eller tyskere, end
byder flygtningene velkommen, så er det også klart, at man
ikke kan håndtere millionvis af flygtninge, uden at Den
europæiske Union detonerer.
Så jeg mener altså, at vi nu har en enestående chance
for at vende denne situation rundt. Og det ville også være
i USA’s interesse.
I øjeblikket insisterer USA på, at der skal være en unipolær verden. Dette har præsident Obama netop gentaget
i sin tale til FN ved at sige, at USA har det største militær,
der nogen sinde har eksisteret i historien; og netop i dag
har vi fået nyheder om, at de har udsendt den ledsagede
missildestroyer USS Lassen til det Sydkinesiske Hav, der har
fremkaldt en stor protest fra Kina. USA har netop meddelt,
at de vil sende landtropper ind i Syrien, hvilket ud fra international lov er problematisk, for det er de ikke blevet inviteret til at gøre; så i øjeblikket har USA valgt en anden kurs.
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Men det ville være til stor gavn for USA at tilslutte sig
BRIKS, at tilslutte sig Den nye Silkevej med udvikling! Med
at bringe fred til Mellemøsten, med opbygning af andre
lande i verden. Men det ville ikke alene betyde, at USA gik
med i udviklingsprojekter i Sydvestasien og andre områder
af verden; USA selv har et presserende behov for udvikling.
Den amerikanske økonomi er kollapset; der er fattigdom, der
er en ufattelig social situation! Jeg mener, drab, politiets drab
på sorte folk, sorte, der dræber sorte, skoleskyderierne – det
er et sammenbrud! Det er en civilisationskrise her i USA!
Der findes ikke et hurtigtog! Har I nogen sinde rejst en
eneste mil med hurtigtog i USA? [latter] Absolut ikke: Man
må tage til Kina for at nyde en rejse på 18.000 km med
hurtigtog i Kina, som er det fineste tog, jeg nogen sinde har
rejst med: De kører glat, de er stabile, de ryster ikke ligesom
de europæiske hurtigtog. Det er en fornøjelse.
USA har et presserende behov for forbedringer af hovedveje, uden huller så store, at bilen kan forsvinde, hvilket
er livsfarligt, hver gang man kører på disse veje! Så hvis
USA sagde, vi går tilbage til en FDR-politik og genopbygger vores økonomi, med samarbejde om ikke alene at
bygge et hurtigtig fra Los Angeles til Las Vegas (!), men
om at bygge et virkeligt system, et transkontinentalt jernbanesystem med højhastighedstog, nye hovedveje; bekæmpe
ørkenen i Texas og Californien; bygge nogle nye byer, og
USA kunne sagtens transformere sit militære apparat til at
producere nyttige, produktive ting. Jeg mener, at dette er,
hvad hele verden venter på, og det, vi forsøger at gøre, er,
at vi forsøger at få dette skift til at ske, for det er en amerikansk tradition. Det var Benjamin Franklins, George Washingtons, John Quincy Adams’, Lincolns, Alexander Hamiltons, Franklin D. Roosevelts og Kennedys tradition, så
det er ikke umuligt. Vi skal blot fremkalde Amerikas bedre
tradition for at få det til at ske.
Jeg mener, at det er der, vi er. Jeg mener, at vi er i virkelig fare, hvis et kollaps af systemet sker uden en reform af
Glass-Steagall for at beskytte den almindelige befolkning
fra dette, vi kunne virkelig ende med massive drab af hidtil
usete dimensioner. Jeg mener, at hvis dette skete i Europa,
oven i flygtningekrisen, så tror jeg, at vi kunne få borgerkrig
i Europa, og vi ville sandsynligvis få en borgerkrig i USA.
Så jeg mener, at incitamentet for at ændre politik, mens
der endnu er tid, er gigantisk, og den optimistiske tone er,
at alternativet allerede er på plads.
Udover Helga Zepp-LaRouche talte også Mike Gravel,
der var demokratisk senator fra Alaska i USA’s kongres fra
1969 - 1981, og præsidentkandidat i 2008. I 1971 læste han
de såkaldte Pentagonpapirer, der ellers var hemmeligstemplede, højt fra Senatets talerstol, så de blev offentligt kendt.
Dokumenterne afslørede, at krigen i Vietnam i virkeligheden
var ved at blive tabt, mens Nixon-administrationen sagde det
modsatte i offentligheden. Gravels handling blev begyndelsen til afslutningen af Vietnamkrigen og den senere så pinlige ende for Richard Nixon, da han måtte gå af som præsident. I sin tale gav Gravel sin fulde opbakning til Lyndon
og Helga Zepp-LaRouches kampagne for samarbejde med
Kina og Rusland i stedet for konfrontation og krig.
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Stem NEJ
Den 3. december

Bevar retsforbeholdet!
»Her i Danmark skal vi den 3. december tage stillig til, om vi vil fjerne
retsforbeholdet. Man forsøger at forklare, at det blot er for at sikre, at det
danske politi kan være med i samarbejdet med de andre landes politikorps, for
at fange kriminelle, der beskæftiger sig
med grænseoverskridende aktivitet. De
værste af den type sidder i den finansielle verden, og dem har man under ingen
omstændigheder tænkt sig at gøre noget
ved. Som alt andet, når det drejer sig om
EU, så lyver man om formålet med de
ting, man laver. Her er formålet selvfølgelig at få reduceret
den danske nationale suverænitet, så evt. kommende danskere politikere, der måske ville være lidt mere modige og
patriotiske end de nuværende (eller under pres fra befolkningen), ikke i fremtiden vil kunne handle på egen hånd, men

skal være bundet ind af fælles regler og
beslutninger, der træffes af det bureaukratiske apparat i Bruxelles på vegne
af det europæiske oligarki og de private
finansielle interesser, der i dag ikke blot
er toneangivende på finansmarkederne,
men som i høj grad regerer i Bruxelles’
korridorer.
Det er grunden til, at man vil have
Danmark med i bankunionen. Det er
grunden til at, man ønskede Danmark
med i euroen. Det er grunden til, at man
vil fjerne retsforbeholdet. Derfor skal
man selvfølgelig stemme »NEJ« som en markering af, at vi
ikke skal have mere af det EU-imperium, der har lykkedes
med at bringe Europa i den sørgelige og kaotiske forfatning,
vi ser i dag, men at vi tværtimod behøver et paradigmeskifte,
der kan bringe os i en helt anden retning.«

Resolution til forsvar for milliarder af menneskers liv:

VI SIGER NEJ TIL COP21-PLAN I PARIS OM NEDBRINGELSE AF CO2-UDLEDNING
www.schillerinstitut.dk/si/?p=9252

Advarsel imod Obamas atomkrigsprovokationer mod Rusland
Den 4. november fandt et usædvanligt, offentligt møde sted i USA’s
kongres, som advarede om farerne ved, at Obamas provokationer imod
Rusland fører til atomkrig. Begivenheden var arrangeret af den sorte
borgerrettighedsaktivist, kongresmedlem John Conyers (D-Mich.), det
længst siddende medlem i Repræsentanternes Hus. I sine åbningsbemærkninger advarede han om, at dæmoniseringen af præsident Putin og
Rusland førte tilbage til den Kolde Krigs mørkeste stunder og kunne føre
til atomkrig. Flere andre kongresmedlemmer deltog i mødet, og møde- ambassadør til Sovjetunionen Jack Matlock,
panelet inkluderede en række eksperter, herunder tidligere amerikansk Stephen Cohen og Joseph Pepper.
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