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NY PRÆSIDENT I USA:
KRIG ELLER FRED?
Besked fra Biden-administrationen:
»Atomkrig er en reel mulighed«
af Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets stifter
og internationale præsident
Indledning: Et uddrag af Helga Zepp-LaRouches kommentarer den 1. marts 2021 efter Biden-administrationens
bombning i Syrien:
Det er meget klart, at faren for en optrapning af regionale konflikter til en større konflikt mellem det såkaldte
Vesten, USA, NATO, og Rusland og Kina ulmer og er ret
dramatisk, hvor man kan sige, at omdrejningspunktet
Asien er i konkurrence med omdrejningspunktet Sydvestasien, om hvilken region der vil være farligere og mere
eskalerende.... Jeg tror ikke, situationen kan løses inden
for USA i løbet af de næste fire år; Jeg tror, det kræver nøjagtigt den tilgang vi har taget i hele sidste år, at vi er nødt
til at have et internationalt samarbejde, der involverer
USA, Rusland og Kina og forhåbentlig Indien, og derefter
andre fornuftige lande, som støtter skiftet til et nyt paradigme [herunder at forlænge Bælte- og Vej-Initiativet, den

Nye Silkevej, til Sydvestasien].
6. februar (Neue Solidarität) — Forholdet til Amerika
vil ikke være let endnu et stykke tid fremover. I betragtning af de forskellige strategidokumenter mod Rusland
og Kina samt udsagn fra førende militærofficerer lyder
præsident Bidens meddelelse i hans første udenrigspolitiske tale – »Amerika er tilbage« – som en skjult trussel.
Under hans ledelse sagde han, at de dage, hvor USA vil
»lægge sig fladt ned«, når de står over for Ruslands aggressive handlinger, er forbi, og Kinas aggressive tvangsforanstaltninger vil blive imødegået. Titlen på hans tale
var »Amerikas plads i verden«, og ifølge Biden er denne
plads overalt i verden. Regeringer såvel som ansvarlige
borgere overalt i verden skal straks begynde at reflektere
over, hvordan de vil reagere på de erklæringer om politisk
hensigt, der er hørt i forbindelse med Bidens tiltrædelse.
De mest chokerende udsagn kom fra admiral Charles
Richard, chef for USA’s Strategiske Kommando, der skrev
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i februarudgaven af USA’s Flådeinstituts betragtninger: derkaste sig den USA-dominerede verdensorden. Xi har
»Der er en reel mulighed for, at en regional krise ifølge »Anonym« til hensigt at projicere Kinas autorimed Rusland eller Kina hurtigt kunne eskalere til en tære system over hele verden og udgør ikke længere kun
konflikt, der involverer atomvåben, hvis de opfatter, at et problem for den USA-ledede liberale internationale
en konventionel krigs nederlag ville true regimet eller orden og amerikansk forrang, men et alvorligt problem
staten. Derfor må det amerikanske militær flytte sin ho- for hele den demokratiske verden.
vedantagelse fra »brug af atomvåbner er ikke mulig« til
Lad os forstille os følgende tænkeeksperiment. Hvor»brug af atomvåbner er en meget reel mulighed« …. « dan ville den tyske regering reagere, hvis en førende
Det burde være klart, at admiral Richard her taler russisk tænketank offentliggjorde en undersøgelse, der
om 3. verdenskrig, hvilket sandsynligvis ville betyde til- opfordrede til at kansler Merkel og hendes inderkreds
intetgørelse af menneskeheden. Som MIT-atomvåben- skulle væltes med laserlignende præcision, for at hjælpe
ekspert Theodore Postol blandt andet gentagne gange med til, at en fraktion i CDU, der ville være underordog overbevisende har hævdet, er den afgørende forskel net Moskvas interesser tager magten, mens chefen for
mellem konventionelle krige og en atomkrig faktisk det, de strategiske våben samtidig talte om, at en atomkrig
at en atomkrig ikke forbliver begrænset. Men NATO’s er sandsynlig? Der ville være et hidtil uset oprør i hele
utopiske fraktion mener tværtimod, at en begrænset Tyskland! Det bør ikke overraske nogen, at chefredakatomkrig kunne blive »vundet«. Og hvilke »regionale tøren for Kinas Global Times, Hu Xijin, reagerede på arkonflikter« kunne man overveje? En konflikt ved den tiklen af admiral Richards med en opfordring til Kina
russiske grænse på grund af Aegis-baom, at opbygge et atomarsenal på 1.000
serede missilforsvarssystemer i Polen
atomvåben for at gøre Kinas anden-strejog Rumænien? Eller vedrørende det
ke-kapacitet troværdig.
østlige Ukraine, hvor Europa bliver
Både i Atlantic Council-dokumentet
krigsskuepladsen? En konflikt melog i det officielle papir fra USA’s Udenlem Israel og Iran eller en eskalering af
rigsministeriums Kontor for politisk
spændingerne omkring Taiwan?
planlægning med titlen »The Elements
Admiral Richards uhyrlige bemærkof the Chinese Challenge« (Elementerne
ninger skal betragtes på baggrund af
i den kinesiske udfordring) er det klart, at
adskillige forskellige strategiske papirer
det er succesen med den kinesiske økoog doktriner, hvor det mest perfide er et
nomiske model og hastigheden af dens
dokument udgivet af Atlanterhavsrådet
teknologiske innovation, der betragtes
den 28. januar. Dokumentet er undersom truslen mod amerikansk dominans
Admiral
Charles
A.
Richard,
cheskrevet »Anonym«, som er »en tidligei verden. Det var en forkert antagelse at
re senior regerings embedsmand med fen for USA’s atomvåbenstyrke.
tro, at Kinas integration på verdensmarBillede: DOD/Lisa Ferdinando
dybdegående ekspertise og erfaring
kedet, ved at tilslutte sig WTO, automamed at beskæftige sig med Kina,« ifølge beskrivelsen i tisk ville føre til, at nationen ville vedtage den vestlige
forordet af Frederick Kempe, lederen af Atlanterhavs- neoliberale demokratimodel, siger Udenrigsministerirådet. Dokumentet på 85 sider, der er beskrevet som et ets papir. For Kina opbyggede også sin egen »marxistaf de vigtigste, Rådet nogensinde har offentliggjort, har leninistiske« model af en autoritær stat, domineret af
titlen »Det længere telegram: Hen imod en ny ameri- »partiets ekstreme fortolkning af kinesisk nationaliskansk Kina-strategi (The Longer Telegram: Toward a me.« Derudover fortsætter det, at Kina er fast beslutNew American China Strategy)«, i eksplicit henvisning tet på at skabe en »national foryngelse«, der skal kultil dokumentet »Langt Telegram (Long Telegram)« fra mineres i transformation af den internationale orden.
1946, der også blev offentliggjort anonymt i sin tid af GeVi kan selvfølgelig ikke kommentere på alle de eksorge Kennan, hvor han opfordrede til en inddæmnings- tremt fjendtlige beskyldninger i de to papirer, da Udenpolitik mod Sovjetunionen.
rigsministeriets dokument er 72 sider langt. SammenfatDenne nye anonyme forfatter opfordrer åbent til et tende kan det siges, at stort set alle anklager, der påstås
kup imod præsident Xi Jinping og hans »innerkreds« for mod Kinas politik, er en projicering af deres egne poliat erstatte ham med oppositionsledere inden for det ki- tikker og intentioner. Der gøres ikke noget forsøg på at
nesiske kommunistparti. Da en omstyrtning af hele det forstå Kina ud fra dets 5.000-årige historie og kultur, og
kommunistiske parti med sine 91 millioner medlemmer der erkendes heller ikke, hvor stor en civilisationspræikke har nogen chance for at få succes, siger han, at den station det var for Kina at løfte 850 millioner mennesker
amerikanske strategi skal forblive »laserfokuseret« på Xi ud af ekstrem fattigdom i løbet af de seneste årtier. Fra
Jinping og sigte mod at opsplitte kommunistpartiets le- dette perspektiv betragtes naturligvis Silkevejsinitiatidelse, hvor højtstående partimedlemmer er uenige i Xis vet ikke som en økonomisk politik, der tillader udvikpolitiske retning og hans uendelige krav om absolut lo- lingslande at overvinde deres underudvikling for første
yalitet. Man skal hjælpe disse kredse i kommunistparti- gang nogensinde, men som bevis på Kinas intentioner
ets ledelse med at komme til magten, der i modsætning om at opnå overherredømme.
til Xi Jinping ikke ønsker at implementere deres egen
I betragtning af det Nationale Sikkerhedsagenturs
kinesiske model for en international orden, men vil un- samlede overvågning af ikke kun dens egen befolkning,
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men siden 11. september 2001 hele verden og censur
af endog den daværende siddende præsident for USA
(Donald Trump) fra TV-netværkerne og IT-giganterne i Silicon Valley, kræver det en meget speciel form
for optik for at beskylde Kina for at have spioneret på
og overvåget sine borgere. Virkeligheden er, at digitalisering i Kina har muliggjort meget effektiv kontaktsporing i coronaviruspandemien, og at det sociale kreditsystem har overvældende populær støtte,
fordi belønningen med positiv adfærd for samfundet
også gavner hver enkelt.
Fælles for begge dokumenter er, at deres forfattere
genfortolker absolut alt om kinesisk kultur, som i tusinder af år har sat interesse for det fælles gode over
individets interesse, og som strømmer fra et dybtliggende behov for en harmonisk udvikling af alle, og de
gør det til den vestlige ordens fjendebillede.
Det er ikke det kinesiske kommunistparti, der søger verdensherredømme, men snarere at den unipolære verdensordens nyliberale etablissement frygter,
at det vil miste sit overherredømme og har bevæget
sig kilometer væk fra de universelle principper, med
hvilket Amerika blev grundlagt, og som det hævder at
repræsentere. Og hvad Biden-administrationen synes

om respekt for andre landes suverænitet er indlysende
i dens modstand mod Nord Stream 2-gasprojektet.
I øvrigt tjener hele hurlumhejet omkring Vladimir
Putins påståede forgiftning af Aleksej Navalnij, som
er støttet af vestlige efterretningsagenturer, det samme formål, om at sætte en farverevolution i gang og
derved skabe en opposition inden for Putins inderkreds, der kunne bruges til at fjerne ham fra embedet.
Alle ansvarlige og tænkende mennesker opfordres
til gennem deres mobilisering at bidrage til at forhindre, at Europas regeringer trækkes videre ind i den
bebudede kampagne imod Kina og Rusland. Kansler Merkel understregede korrekt i sin tale til World
Economic Forums online-begivenhed, at hun afviste
enhver form for blokdannelse imellem USA og Kina,
hvor Europa derefter skulle vælge side, og sagde, at
multilateralismens time var kommet.
I lyset af admiral Richards farlige udsagn må de
europæiske lande ikke kun udtrykkeligt distancere
sig fra en sådan politik, de skal også trække sig ud af
NATO og søge en sikkerhedsarkitektur, der afspejler
deres befolkningers interesser. Det, der står på spil, er
Europas overlevelse.
zepp-larouche@eir.de

USA bør trække sine atomvåben hjem –
Samarbejde, ikke konfrontation!
af Helga Zepp-LaRouche
27. februar 2021 (Neue Solidarität) — Hvorvidt
krigshøgene sætter sig igennem, og verden snarere
før end senere ender i en atomar katastrofe, eller om
vi i rette tid lærer fra COVID-pandemien, at vi kun
i fællesskab kan løse menneskehedens eksistentielle
problemer – det burde egentlig være det strategiske spørgsmål, som vi bør være allermest optaget af.
Hverken Rusland eller Kina, ikke engang de europæiske atlantikere, forventer en større forandring i udenrigspolitikken under den nye Biden- administration
i forhold til under Pompeo. Udtalelser som dem fra
kommandanten for USA’s europæiske Kommando,
generalen for flyvevåbenet, Tod D. Wolters, der ved et
symposium den 24. februar betegnede Rusland som
en »eksistentiel trussel mod USA og de europæiske
forbundsfæller«, er standard for USA’s militær, som
repræsenterer kontinuiteten mellem administrationerne.
Men udover det sædvanlige refræn fra Atlantikerne angående NATO, Rusland og Kina, sagde Præsident Biden også følgende på den virtuelle sikkerhedskonference i München, 2021, hvilket stort set er blevet
udelukket fra de etablerede medier:
»Det handler ikke om at spille Østen ud mod Vesten. Det handler ikke om, at vi ønsker en konflikt. Vi
ønsker en fremtid, hvor alle nationer frit kan bestemme deres egen vej, uden truslen om vold eller tvang.
Vi kan ikke og må ikke vende tilbage til den refleksmæssige opposition og de rigide koldkrigsblokke.«
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Det lyder med sikkerhed anderledes end de krigeriske opråb for at vælte Præsident Xi Jinping, som de
eksempelvis høres fra det såkaldte »lange telegram«
fra det Atlantiske Råd og andre tænketanke. Vi må
vente og se hvor lang halveringstiden for Bidens udtalelse bliver, at »alle nationer kan bestemme deres
egen vej.« Lad os huske på, at Trump i lang tid talte
om, at det var en god ting, og ikke en dårlig ting, at
have et godt forhold til Rusland og Kina – og forholdet til begge nationer endte på et historisk lavpunkt i
slutningen af hans embedsperiode. Og i mellemtiden
har Biden-administrationens første militære angreb
mod Syrien fundet sted, som en demonstration af at
»USA er tilbage«. En stor bekymring for Rusland er,
at Trump-administrationen nægtede at bekræfte det
princip, som Reagan og Gorbatjov i 1985 blev enige
om, at en atomkrig aldrig kan vindes og derfor aldrig
må få lov at finde sted. Den russiske udenrigsminister, Lavrov, betonede derfor i sin tale til den virtuelle
nedrustningskonference i Moskva den 24. februar, at
han overfor sin amerikanske kollega, Blinken, i en telefonsamtale den 4. februar, understregede nødvendigheden af at vende tilbage til dette princip. Lavrov
betonede ligeledes den russiske position, at NATO’s
praksis med »nuclear sharing« (»atomar deling«)
krænker Traktaten om ikke-spredning af Kernevåben. »Atomar deling« er en NATO-praksis, hvor igennem nationer, der ikke råder over atomvåben, som for
eksempel Tyskland, holder jagerfly klar og uddanner
soldater til at transportere amerikanske atomvåben,
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og i værste fald også kunne gøre brug af disse. Derfor må de amerikanske atomvåben bringes tilbage
til amerikansk territorium, og infrastrukturen til en
sådan anvendelse fra andre landes territorium elimineres.
USA er det eneste land af de i alt ni atommagter
– fem af dem officielt – som man kender til, der stationerer atomvåben på andre nationers territorium.
Skønsmæssigt er omkring 180-200 atombomber stationeret i Europa. Kun de mest hårdkogte atlantiske
geopolitikere kan nære illusionen om, at disse atomvåben forøger vores sikkerhed; i værste fald betyder
det modsat, at de lande, hvori de er opstillet, bliver til
et ruinlandskab. Hvad fredsbevægelserne i begyndelsen af 80’erne stadig vidste, og som fik folk, på baggrund af mellemdistancemissilkrisen da Pershing IIog SS20-missilsystemerne, blot med et par minutters
varslingstid, blev holdt i permanent beredskab overfor hinanden, til at demonstrere på gaderne, synes
tydeligvis i dag at være forsvundet fra bevidstheden.
I værste fald ville ikke en eneste person i Tyskland
overleve. Dette forandres heller ikke af prioriteringen af Indo-Stillehavsområdet, som har fundet sted
siden Obamas »Pivot to Asia«, og som også blev videreudviklet af USA’s militær under Trump-administrationen i flere strategipapirer. »USA’s Nationale
Sikkerhedsstrategi« fra december, 2017, den »Nationale Forsvarsstrategi« fra januar 2018 og »Verificering
af den atomare Opstilling« fra februar 2018, definerer
Rusland og Kina som geopolitiske rivaler, der klassificeres som trusler mod USA’s interesser og magt. Rusland og Kina klassificeres der som farligere end den
internationale terrorisme.
Lyle J. Goldstein, professor ved USA’s Naval College i Newport/Rhode Island og grundlægger af China Maritime China Studies Institute på samme sted,
skrev for nylig i en artikel med overskriften: »Strategien for Indo-Stillehavsområdet er en recept på en katastrofe« (1), at denne politik er en ny udgave af USA’s
politik fra 1992. Det var den tid, hvor Dick Cheney og
de neokonservative – blot ét år efter opløsningen af
Sovjetunionen – forfulgte »Projektet for et nyt amerikansk Århundrede«, og dermed idéen om, at det under ingen omstændigheder kunne tillades, at en nation eller en gruppe af nationer kunne overhale USA,
hverken økonomisk, politisk eller militært. Goldstein
peger på, at Trump-administrationens forsvarsministerium, inden de forlod Pentagon, offentliggjorde
»US Strategic Framework for the Indo-Pacific« (De
strategiske rammer for USA i Indo-Stillehavsområ-

det), frem for at bevare disse dokumenter under lås
og slå i 30 år, som ville være almindeligt. Goldstein
formoder, at der bag dette gemmer sig en intention
om at fastlægge Biden-administrationens retning,
hvilket ville bringe USA på direkte konfrontationskurs med Kina, i sammenhæng med Taiwan – en krig
som USA også kunne tabe, og hvor brugen af atomvåben ikke kan udelukkes.
Hans Kristensen fra Federation of American
Scientists (Sammenslutningen af amerikanske Videnskabsmænd) pegede ligeså på, at det præcist er
denne dynamik af kompromisløs afskrækkelse, som
opildner det atomare oprustningskapløb. Således har
nyere satellitbilleder vist, at Kinas Folkehær, PLA, er i
gang med kraftigt at udbygge træningsanlæg til deres
missilstyrker. De viste også opbygningen af tunneler
og siloer i forskellige størrelser, med den potentielle
funktion at kunne skjule raketaffyringer, fordi Kina,
pga. den militære konkurrence med USA i regionen,
ikke længere kan være sikker på, om det i en reel situation ville have nok tid til at klargøre raketterne, for
at kunne opretholde troværdigheden af den kinesiske
afskrækkelse.
Hvis Præsident Biden virkelig mener det seriøst,
at hver nation – altså også Kina og Rusland – selv
kan bestemme deres egen vej, så må han forkaste
Cheney-doktrinen, som ligger til grund for IndoStillehavspolitikken og satse på en virkelig ny begyndelse. Den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi,
nævnte betingelserne for dette, i sin tale ved Lanting
Forum om »Dialog, Samarbejde og Konflikthåndtering«: Løgnene om Det kinesiske Kommunistparti
og det kinesiske politiske system må få en ende, såvel
som indblanding ift. Taiwan, Xinjiang og Hongkong;
sanktionerne må løftes og en normal diplomatisk og
kulturel udveksling må igen blive mulig.
Da det ikke kan udelukkes, at intentionen med
USA’s fornyede tiltrædelse i FN’s Menneskerettighedskommission (UNHRC) består i at instrumentere
debatten om menneskerettigheder for propagandistiske angreb på Rusland og Kina, bør man kort overveje
hvad en rigtig definition af dette begreb er. Hvilken
stat eller hvilket kontinent har gjort mere for menneskerettighederne – den, som har befriet 850 millioner
mennesker fra fattigdom, og som gennem en disciplineret sygdomsbekæmpelse har kunnet begrænse antallet af dødsfald fra corona til 4636 (Kina), eller den,
hvor fattigdommen stiger markant og hvor antallet af
corona-relaterede dødsfald er steget til over en halv
million (USA) eller over 839.000 (Europa)? Er retten

Se formand Tom Gillesbergs seneste
analyse den 4. marts 2021:

Mette Fredriksens rejse til Israel viser, at hun ikke
har tænkt sig at lade Danmarks fremtidige adgang
til vacciner være afhængig af det EU, som har fejlet
så eklatant i håndteringen af COVID-19. Men skal
pandemien og de andre store problemer løses, er det
ikke Israel, der er løsningen, men at bryde helt ud af
den vestlige geopolitiske spændetrøje.

Det er ikke i Israel, men i samarbejde
med Kina og Rusland,
at COVID-19 og andre problemer løses
www.schillerinstitut.dk/si/?p=30875
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til ikke at ville bære maske og ikke at holde social afstand virkelig et sådant bevis på forsvaret af menneskerettigheder?
Imens USA, Canada og Storbritannien hamstrede
vacciner i et mange gange større antal end deres borgere, og EU diskuterer et eksportstop, har Rusland og
Kina allerede afleveret millioner af doser til dusinvis
af lande i udviklingssektoren. For dette bliver de så
beskyldt for at føre »vaccine-diplomati«, imens deltagelsen af EU-Frontex i de såkaldte »Pushback«-operationer mod flygtninge i Middelhavet tilsyneladende
ikke fortjener en offentlig debat.
Det er på tide at opgive denne form for tvetydig

målestok og hykleri. Vi må stoppe med det geopolitiske spil, der betragter Rusland og Kina som modstandere, og i stedet for dette tage fat på menneskehedens
opgaver i fællesskab. I februar 2021, var det muligt for
tre nationer at fuldføre deres Mars-missioner. Chefen
for De forende arabiske Emiraters rumfartsagentur,
Sarah al-Amiri (2), huskede verden på, hvor ubegribeligt stort vores univers er. Statsoverhovederne i denne
verden burde tage denne lære fra Fru Amiri til sig.
—zepp-larouche@eir.de
1.www.lawfareblog.com/indo-pacific-strategy-recipe- disaster
2. www.schillerinstitut.dk/si/?p=30787

Bidens illegale bombning i Syrien –
går USA tilbage til regimeskifte-krige?
27. februar (EIRNS) — Den amerikanske bombning af en efter sigende iransk støttet millits-stilling i
Syrien torsdag aften, hvor man hævdede, at det var et
defensivt angreb for at beskytte amerikanske styrker
i Irak, er blevet fordømt af en lang række politiske og
professionelle kilder i mange lande som en alvorlig
overtrædelse af folkeretten og den amerikanske forfatning. Kongresmedlemmer fra begge partier har
afvist det dødbringende angreb for overtrædelse af
såvel den amerikanske forfatning, som kræver kongresgodkendelse for krigshandlinger undtagen når
nationen er under direkte angreb, som FN-pagten.
Spørgsmålet der trænger sig på: Vil Biden-regeringen lede USA tilbage til sporet med »regimeskiftekrige?« Præsident Donald Trump var ude af stand til
at gennemføre sin hensigt om at afslutte de »endeløse
krige«, der blev søsat af Bush og Obama, eftersom det
militærindustrielle kompleks (som Trump direkte beskyldte for at kræve nye krige på vegne af våbenproducenterne) tilbagekaldte hans ordrer om at trække sig
ud af Irak og Afghanistan. Trump havde succes med
ikke at tillade nye krige, men nu har præsident Biden
Antony Blinken som sin udenrigsminister. Det var
Blinken, der som Obamas national vicesikkerhedsrådgiver og viceudenrigsminister, førte kampagnen for
at gennemføre et regimeskifte mod den syriske præsident Bashar Al-Assad og fejlagtigt beskyldte Assad
for at bruge kemiske våben mod sin egen befolkning,
en løgn frembragt af britisk efterretningstjeneste. Var
angrebet i Syrien torsdag aften en prøveballon for
krigspartiet i forhold til at gå tilbage til at tjene som
den militære snigmorder for britiske kolonikrige?
Der er samtidig bestræbelser fra verdens ledere for
at overbevise Biden-administrationen om at afværge
den voksende fare for krig mod Iran, en krig, der helt
sikkert vil optrappe potentialet for en generel krig med
Rusland og Kina. Demokraterne under Obama forhandlede den oprindelige JCPOA-aftale med Iran, en
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Schiller Instituttets koordinator for Sydvestasien, Hussein
Askary på irakisk TV. (videograb Al-Fallujah TV)

aftale, som selv førende israelske militær- og efterretningsembedsmænd mener var yderst gavnlig for at forhindre atomar spredning (på trods af Bibi Netanyahus
gale rablen imod den). Men bombning af Iran-støttede styrker, der direkte samarbejder med den irakiske
regering om at bekæmpe resterne af det terroristiske
ISIS-netværk, kan underminere enhver ny samtale
med Teheran – hvilket måske er, hvad krigspartiet
havde til hensigt med dette luftangreb i Syrien...
28. februar (EIRNS) — Som et »casestudie« af
spændingen mellem udviklings-destruerende geopolitik og det nye paradigme for økonomisk vækst, betragt tilfældet Irak.
I et kommende interview udført søndag satte
Schiller Instituttets koordinator for Sydvestasien,
Hussein Askary, Biden-bombningen den 25. februar
i sammenhæng med Bælte- og Vej-Initiativets potentiale for at omforme Sydvestasien, såvel som hans
egen indsats for at skabe en folkebevægelse, der er i
stand til at forstå og kræve den økonomiske politik,
der kan give dem en lys fremtid. I 2019 besøgte den
irakiske premierminister, Adel Abdel-Mahdi, Kina
med en stor delegation, og udarbejdede aftaler, hvorved en lille del af Iraks olieeksport kunne bruges til at
-- Fortsættes på side 8
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Schiller Instituttets formand
Tom Gillesberg interviewet
om at stille op som
løsgænger
København, 23. februar 2021 (Schiller Instituttet i
Danmark) — I dag blev Tom Gillesberg interviewet
af Formiddag på 4’eren på DR’s P4 i et program om
løsgængere. De to værter, Knud Lind og Lotte Friis,
ønskede at diskutere, hvorfor der i øjeblikket er det
største antal løsgængere i Folketinget nogensinde,
som alle har forladt de politiske partier, de blev
valgt til at repræsentere, efter at de var blevet valgt.
P4-værterne kontaktede Tom Gillesberg, fordi de
ønskede at tale med ham om faktisk at stille op
som en løsgænger, og fordi de erkendte, hvad der
forstås af mange, at han er blevet en politisk institution i Danmark på grund af sine mange valgkampagner. Her er et udskrift af det 3 minutter lange
interview, som blev sendt direkte kl.10.40.
Hør interviewet her:
www.schillerinstitut.dk/si/?p=30830
P4 vært: (Efter at have forklaret, at de nuværende løsgængere havde forladt deres partier efter de
var blevet valgt, fortsatte værten) Men der er også
dem, der stiller op til valg som løsgængere. Og nu
skal vi helt til bunden med måske den meste erfarne herhjemme i netop det, at stille op til valg som
løsgænger, Tom Gillesberg, velkommen i Formiddag på 4’eren.
Tom Gillesberg: Tak.
P4: Du er formand for Schiller Instituttet og har
været stillet op til samtlige kommunal- og Folketingsvalg siden 2005. Man er fristet til bare indledende at spørge, hvorfor meldte du ikke ind i et
parti? Så kan det være, at chancen for at komme
ind er større?
Gillesberg: Fordi hele min idé var at ændre hele
den politiske diskussion – at tage de virkelig store
spørgsmål op, der bestemmer, hvordan fremtiden
se ud, og så inddrage befolkningen i dem. Og det er
ikke, hvad de politiske partier gør, så min platform
har ikke været, at jeg skal have en politisk karriere.
Siden jeg mødte Lyndon LaRouche og blev politisk
aktiv, var det, at få de store spørgsmål, der bestemmer fremtiden, sat på dagsorden. Og det at stille op
som løsgænger eller til kommunalvalget har været en
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måde for mig at komme ud med de visioner og idéer.
P4: Ja, fordi nogle af dine mærkesager gennem
årene har været, at vi skal hente stoffet helium-3
på Månen og bruge det til at lave fusionsenergi her
på Jorden, og du har også haft, at der skal oprettes
et dansk magnettognet, der skal kobles til den Nye
Silkevej, som er en togrute til Beijing. Og der er intet i vejen med det, og points for det overordnet
set, men jeg har lyst til at spørge, har du overvejet
nogle lidt mere enkle mærkesager?
Gillesberg: Det er de her store spørgsmål, der
kommer til at bestemme, hvilken fremtid vi får.
Hvis vi vil have det gode liv for hele Jordens befolkning uden at skulle få, for eksempel, et fossil
mareridt, som mange frygter, så skal man bruge
helium-3, så skal vi have fusionsenergi. Og det er
noget, som ikke kommer af sig selv. Det kræver en
intensiv indsats i et-to årtier af mange nationer, og
hvis vi er med i det i Danmark, så skaber vi den her
fantastiske fremtid.
Men hvis ikke vi tager de her store dagsordener
ind, så er der ikke nogle gode løsninger. Så bliver
det sådan noget med, at vi skal spare, for at andre
kan få det bedre, og det, mener jeg, ville være komplet tåbeligt.
P4: Men Tom, noget af det at være politiker er,
et eller andet sted, at vil have noget af det igennem,
kort sagt. Hvordan bliver du ved med at tro på det
her?
Gillesberg: Det gør jeg ved – vi har, lige i den her
uge, faktisk tre nationer, som netop er kommet til
Mars. Og når jeg tidligere har snakket om Mars, og
at vi skal ud i rummet, så siger folk, »Hvad er det
for noget mærkelig fremtidsmusik? « Men det sker.
Spørgsmålet er: Kina gør det her. Kina kommer til
at tage helium-3 ned fra Månen til fusionsenergi
på Jorden. Så det kommer til at ske. Spørgsmålet
er så, om vi her i Danmark og vi her i Vesten, skal
være med til det? Om vi skal være en del af den
spændende fremtid, eller vi bare bliver sådan et eller andet museum, hvor folk kan komme og danse
folkedans, og se hvordan man levede i gamle dage.
P4: Tak skal du have, Tom Gillesberg.
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-- fortsat fra side 5
sikre kredit fra Kina til produktive investeringer i projekter som havne og anden større infrastruktur, der så
desperat behøves for at skabe en fuld, voksende økonomi. Men udbruddet af en »farverevolution« i Irak
efter Abdel-Mahdis tilbagevenden, og mordet på den
iranske general Qassem Soleimani i januar 2020 samt
den irakiske militærleder Abu Mahdi Al-Muhandis,
bragte en ny regering ind og satte midlertidigt en stopper for muligheden for en aftale mellem Irak og Kina.
Men Askary har lagt grundlaget for en folkelig
mobilisering. I november 2019 søsatte han den arabiske »LaRouche School of Physical Economics«. Han
hjalp en irakisk Facebook-gruppe for infrastruktur

til at vokse fra 30.000 til 280.000 medlemmer, før
den blev slettet af Facebook i november 2020. Han
er fortsat med at organisere sig gennem adskillige
online-communities, regeringskontakter og gennem
de irakiske medier, og har bidraget til at katalysere
populære demonstrationer til støtte for Irak-Kina aftalen. »Vil irakiske unge være militsfolk eller ingeniører?« spørger Askary udfordrende.
Udviklingen af en veluddannet og aktiv borgerbevægelse er i dén grad nødvendig i USA (og alle andre
nationer), hvor de nuværende ledelsesstrukturer ikke
har de nødvendige svar.
Læs mere om Hussein Askarys arbejde: www.schillerinstitut.dk/si/?p=30858

Red Yemen!
2. marts (EIRNS) — »Den værste hungersnød
verden har set i årtier«, er den måde som FN’s generalsekretær, Antonio Guterres, fordømmer, hvad der
foregår i Yemen. Hans bemærkninger blev fremsat
på en international donorkonference den 1. marts,
hvor det ikke lykkedes at rejse tilsagn om så meget
som halvdelen af de 3,85 milliarder dollars, som det
var tilstræbt. En af de mere modbydelige ironier
var, at den største enkelt-forpligtelse til at »hjælpe« (430 millioner dollars) kom fra Saudi-Arabien,
som er hovedansvarlig for at gennemføre den britiske imperialistiske politik med krig og økonomisk
blokade for at udslette den yemenitiske nation.
Ifølge de seneste FN-data vil mere end 16 millioner yemenitter – omkring halvdelen af de 29 millioner
indbyggere – blive udsat for sult i år, og næsten 50.000
sulter allerede ihjel under hungerlignende forhold.
FN advarede om, at 400.000 yemenitiske børn under
fem år kan dø af akut underernæring. Den tidligere
amerikanske kongreskvinde Tulsi Gabbard har med
rette anklaget, at »[indførelse af] sanktioner, svarende
til hvad Saudi-USA-alliancen har gjort i Yemen, forårsager død og lidelse for millioner af uskyldige syrere«.
Helga Zepp-LaRouche understregede i dag, at
dette er forsætlig politik, ligesom Green New Deal
er designet til bevidst at afindustrialisere og affolke
planeten. Der er ingen grundlæggende forskel på,
hvad interesserne bag bankerotte City of London og
Wall Street tilskynder til i dag, og hvad de samme
kræfter gjorde i og med skabelsen af Hitler og hans
koncentrationslejre. Det er på tide at tage fløjlshand-

skerne af i dette spørgsmål, siger Zepp-LaRouche.
Bistand alene løser heller ikke disse problemer.
Et omfattende udviklingsprogram knyttet til Kinas
Bælte- og Vejinitiativ er den eneste måde at redde
Yemen, Syrien og de bredere regioner i Afrika og
Sydvestasien på – som Schiller Instituttet længe har
insisteret på. På samme måde må USA tilslutte sig
Bælte- og Vej-Initiativet og arbejde sammen med
Kina for at udvikle den såkaldte Tredje Verden, både
for at trække sig ud af dens nuværende økonomiske depression og skabe en ny global sikkerhedsarkitektur, hvor fred bliver mulig gennem udvikling.
Dette var altid Lyndon LaRouches centrale strategiske vision, hvilket han atter sagde i et interview
den 19. november 2002 med den førende mexicanske avis, Excélsior, som svar på spørgsmålet: »Hvis
du blev valgt som præsident for USA, hvad ville dine
prioriteter så være?« Som LaRouche svarede: »Præcis
de samme som de er i øjeblikket og har været siden
forårsdagene i 1946, hvor jeg som en amerikansk soldat vendte tilbage fra det nordlige Burma til Calcutta,
Indien: En retfærdig ny verdensøkonomisk orden
blandt suveræne nationalstater, en orden i overensstemmelse med målene for, hvad Alexander Hamilton
kaldte det amerikanske system for politisk økonomi«.
Denne påkrævede tilgang til at vende den systemiske sammenbrudskrise i hele den transatlantiske
region vil være et af de centrale spørgsmål, der behandles på den kommende internationale konference den 20. marts, sponsoreret af Schiller Instituttet.
Se mere om konferencen på bagsiden.

Vigtige videoer:

Vigtig rapport:

Operation Felix:
Yemens mirakuløse genopbygning
og tilslutning til den Nye Silkevej

The Great Leap Backward:
LaRouche exposes the Green New Deal

www.schillerinstitut.dk/si/?p=25711

Videomaraton med Lyndon H. LaRouches
taler i anledning af 2-årsdagen for hans død:
www.schillerinstitut.dk/si/?p=30796
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Mars ohøj!

NASAJPL-CaltechMSSSASU

18. februar (EIRNS) — Det amerikanske Marslandingsfartøj, Perseverance, landede med succes på
Mars i dag kl. 15:56 amerikansk østkysttid, alt imens
Mars-rumfartøjerne fra Kina og De forenede arabiske Emirater, der ankom blot få dage forinden, kredsede om planeten. Det er vanskeligt at forestille sig
et bedre billede af en forenet menneskehed, der har
påbegyndt en fælles mission, der udgør essensen af
menneskets rolle i universet: »Håb«, »Himmelske
Spørgsmål« og »Udholdenhed« (Hope, Tianwen-1
og Perseverance, navnene på de respektive rumprogrammer, -red.)
I sit ugentlige webcast i går talte grundlægger af
Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, om denne
mission: »Dette er fremtiden, hvis mennesket skal
leve som en udødelig art – hvilket var en forestilling,
som min afdøde mand skabte – fordi vi er forskellige
fra andre arter, fordi vi har kreativ fornuft. Vi kan løse
ethvert problem gennem videnskabelige og teknologiske gennembrud ved at opdage nye love i universet.
Og da det menneskelige sind er det mest avancerede
element af dette univers, er der al grund til optimisme, at når vi først afstemmer vores egen eksistens og
vores egen praksis med universets love, er vores chancer for at blive den udødelige art absolut tilstede. Men
det kræver rumfart som en forudsætning, og jeg tror,
at denne idé om nationer, der arbejder sammen for at
opdage universets smukke hemmeligheder, giver en
forsmag på, hvordan menneskehedens fremtid kan se
ud, når vi beslutter at blive voksne«.
I tankerne kan man modstille det billede af mennesket som en kreativ, rumfarende art med det billede,
der har ført til det nuværende bratte fald i potentiel
relativ befolkningstæthed over hele den transatlantiske region, med alle deraf følgende konsekvenser: en
planetarisk pandemi; evindelige krige og risikoen for
atomkrig; massearbejdsløshed og desperate bølger
af migration og nu et dramatisk fald i den gennemsnitlige forventede levealder i selve USA.... Pointen er
ligetil: Det er den fysiske økonomi, der er afgørende!
Og essensen af den menneskelige fysiske økonomi
er ubegrænsede gennembrud inden for grundlæggende videnskab og klassisk kultur, af den slags indvarslet af menneskets mission til Mars. Som Helga
Zepp-LaRouche udtrykte det i sit seneste webcast:
»På dette tidspunkt kommer den eneste fornuftens
stemme virkelig fra LaRouche-organisationen og den
politik, som min afdøde mand fremmede. Men der
februar-marts 2021

behøves en bred mobilisering blandt befolkningen
for at ændre denne udvikling«.

»Perseverance« er sikkert fremme på
Mars; præcist på pletten og parat til at
søge efter liv.

18. februar 2021 (EIRNS) — NASA’s Mars-rover,
Perseverance, programsat til at ankomme til Mars i
eftermiddags, bragede ned gennem atmosfæren og
landede helt efter planen. Det var femte gang, NASA
med succes landede et rumfartøj på Mars. For første
gang var amerikanske og europæiske rumfartøjer, der
allerede var i omløb om Mars, målrettede og i nogle
tilfælde omplaceret for at fotografere og filme fartøjets indrejse, nedstigning og landing. Perseverance
var i sig selv for første gang udstyret til at optage lydene [produceret af det danske firma DPA-mikrofoner] og nogle billeder af dets indrejse, nedstigning og
landing. Det blev beskrevet som »første gang vi har
ører på en anden planet’. Inden for få minutter efter
landingen havde Perseverance selv sendt billeder af
sine omgivelser tilbage. Missionschefer forventer at
modtage flere billeder i løbet af den kommende dag
eller deromkring....
Perseverance, kendt som »Percy« af hendes udviklere og beundrere, er et stort fremskridt i forhold
til sin soldrevne forgænger på størrelse med en golfvogn. Percy vejer et ton og er på størrelse med en bil,
og den er atomdrevet. (Holdet beskrev, hvordan der
ikke længere er grund til at bekymre sig om, at der
kommer sand på solpanelet.) Der er masser af pålidelig strøm til den toårige mission. Den understøtter
avanceret udstyr, specielt designet til at søge efter liv
på Mars.
Jezero-krateret er stedet for en gammel sø. Det
blev udvalgt på grund af sin unikke status på Mars
– efter tydeligt at have kanaler til ind- og udgang af
vandet. Nær indgangen er en meget rig »delta«-region, der anses for at være ideel til at finde Mars-mikroorganismer. Medlem af videnskabsteamet Matt Wallace beskrev stedets geologiske rigdom, og sagde at de
har »år med videnskabelige undersøgelser« foran sig.
Et af de mest spændende træk ved denne mission
er dens indsamlingssystem til at indsamle og opbevare overfladeprøver, der skal udvindes og returneres til
Jorden i forbindelse med den første »tur-retur« Marsmission, som må følge efter. Rørene, der bruges til at
indsamle prøver, har været gennem en meget streng
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desinficeringsproces for at sikre, at alle fundne mikroor- teknologi til fire instrumenter på Perseverence:
ganismer rent faktisk ville stamme fra Mars.
•
Mastcam-Z skal finde sten, der potentielt rumPræsident Biden ringede for at lykønske holdet, og mer tegn på liv. Systemet består blandt andet af to kamesagde at han ville lykønske dem personligt.
raer, der kan lave video og tage 3D-billeder.
•
SuperCam består af en laser og et teleskop. LaseDanske forskere leverer rum-teknologi til
ren kan skyde på sten omkring roveren, mens teleskopet
Marslanding
skal opfange lyset fra det område laseren rammer. FormåFølgende er et uddrag fra en pressemeddelelse fra Ud- let med SuperCam er at lave hurtige analyser af klipper og
dannelses- og Forskningsministeriet:
stenlag.
... Forskere i hele verdenen håber på, at turene til Mars
•
Pixl er udstyret med et kamera og software udi det lange løb vil give os svar på et grundlæggende spørgs- viklet på DTU Space og er monteret på robottens arm.
mål: Har der været liv på Mars – og hvordan opstod det? Instrumentet kan undersøge sten på Mars i meget høj
To danske universiteter, Københavns
opløsning ved hjælp af røntgenstråler.
Universitet og DTU, har igennem flere år
• Moxie skal producere ilt af den
i samarbejde med NASA udviklet dele af
kuldioxid, der findes i Mars’ atmosfære.
de instrumenter, som skal bruges af roveMoxie skal i endnu større skala skulle
ren til at finde frem til de rigtige prøver og
stå for iltproduktionen på fremtidige
foretage eksperimenter, der skal hjælpe
Mars-ekspeditioner. Størstedelen af ilmed at finde svar på de spørgsmål – for en
ten skal da bruges som brændstof, der
dag at kunne sende mennesker til Mars.
skal bringe astronauterne fra overflaDerudover har NASA også købt mikroden på Mars og ud i kredsløb om planeten og
foner fra et dansk firma, som skal optage
derfra tilbage til jorden i en raket.
lyde fra Mars. Den 18. februar vil NASA, og
Det danske firma DPA Microphones lealle andre i verden der følger med, vente på at modtage det verer de mikrofoner, som Perseverence vil bruge til at
radiosignal fra Perseverance om, at den er landet på Mars. optage lyden på Mars. Det kan forberede astronauter på,
- Det er virkelig imponerende, at danske forskere er hvilke lyde de kan komme til at møde for eksempel under
med så langt fremme i den rumteknologiske forskning, en af de hyppige sandstorme.
at de bidrager med vigtigt udstyr til en Marslanding. Det
Uddannelses- og Forskningsministeriet understøtter
synes jeg godt, vi kan være stolte over. Når Danmark er de danske forskere med at få adgang til prøverne gennem
med i rummet, er vi med til at skabe videnskabelige og partnerskabet Space Exploration Danmark med cirka 30
teknologiske nybrud, der bidrager til vores fælles frem- partnere. Danmark støtter Mars Sample Return missiotid, siger uddannelses- og forskningsminister, Ane Hals- nen [som skal hente prøverne] gennem medlemsskabet
boe-Jørgensen....
af ESA og bidraget til Exploration programmet.
Københavns Universitet og DTU bidrager med dansk
(Billede af Mars: Kevin Gill, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Derfor repræsenterer »LaRouchePAC«
ikke længere LaRouches politik
Pressemeddelelse af Helga Zepp-LaRouche
24. februar 2021 (EIRNS)— Helga Zepp-LaRouche,
grundlægger og international leder af Schiller Instituttet og enke efter den kendte amerikanske økonom og
statsmand Lyndon LaRouche, bekendtgjorde i dag, at
hun, gennem sine advokater, har sendt et brev til Lyndon LaRouche Political Action Comittee (LPAC) og komiteens kasserer Barbara Boyd, hvori hun kræver, at de
»omgående ophører med og afholder sig fra, både nu og
i fremtiden«, at »gøre brug af LaRouches navn, billede
og andre potentielt forvirrende og lignende begreber«.
Brevet erklærer, at en sådan brug »sandsynligvis vil skabe
forvirring blandt forbrugere, eftersom de kan blive forledt til at tro, at du [Boyd] (som person), LPAC og/eller
de varer eller tjenester, som udbydes, i et eller andet omfang, er forbundet med, på licens fra, eller godkendt af
vores klient [Helga Zepp-LaRouche]«. Blandt de påkrævede ændringer er, at Boyd og LPAC »omgående tager alle
nødvendige skridt til at ændre navnet på jeres politiske
aktionskomité, og navnene på enhver tilhørende enhed,
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til et, der ikke indeholder udtrykket »Lyndon« »LaRouche« eller noget forbundet med eller afledt deraf, og indvilliger i at afstå fra at bruge rettighedskrænkende udtryk
nu og i fremtiden på nogen hjemmeside, firma-e-mails,
brevhoveder, reklamer, eller andet marketingsmateriale
eller korrespondance.«
For at belyse baggrunden for dette tiltag og sætte det i
en konkret sammenhæng, fremsatte Fru Zepp-LaRouche
følgende erklæring:
»Det, der siden 2004 har været den officielle hjemmeside for den politiske aktionskomité, der blev grundlagt af
min afdøde mand Lyndon LaRouche, Lyndon LaRouche
Political Action Committee (LPAC), har fået sit indhold
overtaget af en gruppe individer forbundet med Barbara
Boyd, aktionskomiteens kasserer, og sat i en retning, jeg
betragter som værende i direkte modsætning til kernen
i den politik, min mand stod for. Mens min mand stadig
var i live, var han ansvarlig for den overordnede politiske
retning for aktionskomiteen. Men efter hans død i februar 2019, har Fru Boyd og hendes samarbejdspartnere
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uden mit samtykke overtaget indholdet af hjemmesiden
og aktionskomiteens aktiviteter som helhed og bevæget
sig i en retning, som efter min mening misrepræsenterer
både mine og Hr. LaRouches holdninger.
»Mine gentagne krav om, at aktionskomiteen skulle
følge LaRouche-bevægelsens politik og ikke sætte LaRouches navn i forbindelse med politiske holdninger, der var
og er i direkte modstrid med vores egne standpunkter, og
som tog sin begyndelse i aktionskomiteen umiddelbart
efter LaRouches død, blev afvist op til det punkt, hvor Fru
Boyd og en gruppe af individer, der delte hendes holdnin-

flertal af medlemmerne i LaRouche-bevægelsen, både i
USA og internationalt, at vi ikke havde andet valg end at
støtte dannelsen af en ny organisation og en tilhørende
hjemmeside: »The LaRouche Organization« (TLO), som
blev grundlagt i december 2020, for at sikre, at LaRouches
navn og ansigt kun forbindes med hans virkelige politik
og holdninger. Klik her: The LaRouche Organizations
homepage Forskellen mellem TLO og aktionskomiteen
ses tydeligt ved f.eks. at sammenligne de intentioner, der
kommer udtryk i den grundlæggende udtalelse »Hvem vi
er«, som siger:
»»Det eneste formål med The LaRouche Organization (TLO) er at sprede Lyndon LaRouches idéer
og kendskabet til hans livsværk, hans metode til analytisk og videnskabelig tænkning, med den hensigt
at realisere de løsninger på de mange kriser, menneskeheden nu står over for, som han fremlagde.«
»Sæt dette op imod de »marchordrer«, der blev
lagt op på aktionskomiteens hjemmeside den 14. februar under overskriften »Din rolle i »Ny Politik««:
»Kæmp for det Republikanske Parti; tving forræderne og »de svage« ud, og før det tilbage til Abraham
Lincolns tradition.«
ger, fremlagde et dokument i november 2020, hvori de
»Fru Boyd og hendes samarbejdspartnere lancerede
proklamerede deres »uigenkaldelige« uafhængighed af et nyt design for aktionskomiteens hjemmeside i februar
lederskabet i LaRouche-bevægelsen, mig selv inklusive, 2021, som bemærkelsesværdigt udelader to sider eller
der blev grundlagt af min mand for over 50 år siden.
emner, der tidligere var der:
»Mens de lovpriste visse af Lyndon LaRouches ideer,
»For det første den utroligt rige dokumentation af de
og fremviste videofilm med ham, så afveg aktionskomi- 40 års organiseringsaktiviteter som Lyndon LaRouche og
teens politiske holdninger i stigende grad fra LaRouche- hans internationale samarbejdspartnere var involveret i
bevægelsens og min afdøde mands politik, eksempelvis på tværs af fem af planetens kontinenter. Hvad enten det
ved at udelukke enhver substantiel vurdering af den in- var intetionen eller ej, så mener jeg, at man, ved at fjerne
ternationale strategiske situation, for i stedet, næsten den historie, giver det falske indtryk, at Hr. LaRouche
udelukkende, at fokusere på amerikansk indenrigspoli- kun bekymrede sig om, hvad der foregik i USA. Det går
tik, og frem for alt på emner, der var på linje med Donald imod hans passionerede engagement for menneskeheTrumps politik. De undlod i stigende grad at publicere den som helhed.
artikler og videoer, som var kritiske over for Trump, så
»For det andet, så fjerner aktionskomiteens nye hjemsom hans lovprisning af den finansielle boble på Wall meside også den rolle Hr. LaRouche og hans internaStreet og hans Kina-kritiske politik, der kom til at domi- tionale bevægelse har spillet i skabelsen af det nye panere hans præsidentskab. Her er et eksempel.:
radigme omkring Den Nye Silkevej. LaRouche begyndte
»I en video der blev lagt ud den 26. januar 2021 på allerede i 1970’erne at skrive adskillige økonomiske proLPAC’s hjemmeside med overskriften »Få kampagnen for grammer for Afrika, Asien, Latinamerika og Europa, og
en rigsretssag til at give bagslag, byg en bevægelse for at brugte en god del af sit liv på at arbejde og føre kampagne
redde republikken« udtalte Barbara Boyd: »Hvis man har både i og for udviklingen af disse lande.
den holdning, at mennesker er dyr, og at man kan have
»Fru Boyd og hendes samarbejdspartnere har enhver
et socialt belønningssystem, og det er faktisk, hvad vi er ret til at etablere en politisk aktionskomité, der udtrykker
ved at etablere herhjemme med »Cancel Culture«-bevæ- Fru Boyds holdninger; men jeg mener, at de gør afdøde
gelsen – altså, hvis man opfører sig på en bestemt måde, Lyndon LaRouche en stor uret ved at misrepræsentere
så får man social kredit for at gøre x, y, z, og w; men hvis hans holdninger – både gennem det, der bringes og det,
du er ondskabsfuld eller kommer med dumme kommen- der udelades – samt ved at forbinde hans navn med detarer, eller træder ved siden af, så får man negativ kredit. res egne bestræbelser. Af alle disse årsager har vi entreret
Det er det, de gør i Kina. Det er, hvad man gør i ethvert juridisk bistand for at stoppe aktionskomiteens brug af
totalitært samfund«.
Lyndon LaRouches navn og ansigt, og for at bevare hans
»Disse holdninger reflekterer alene Fru Boyds menin- enorme arbejdes integritet.«
ger, hverken LaRouches eller LaRouche-bevægelsens. Jeg
er totalt uenig med en sådan karakteristik af Kina, og Læs LaRouche-organisationens grundlæggende dokuLyndon LaRouche udtrykte gentagne gange gennem hele ment her: www.schillerinstitut.dk/si/?p=30428
sit liv synspunkter i diametral modsætning til en sådan LaRouche-organisationens hjemmeside:
karakteristik.
www.laroucheorganization.com
»I takt med den voksende misrepræsentation af Nyt: Hver søndag udsendes der Lyndon LaRouches taler.
LaRouches politiske standpunkter, følte jeg og et stort Meld dig til LaRouche-organisationens nyhedsbrev.
februar-marts 2021
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www.schillerinstitut.dk
Schiller Instituttet holder en international
videokonference den 20. marts 2021

Deltag! Gratis adgang. Information kommer her:
www.schillerinstitut.dk eller www.schillerinstitute.com
Konferencen holdes for at italesætte den globale krise som
helhed. Som Lyndon LaRouche gentagne gange understregede,
er der ingen løsning på den økonomiske krise, eller sundhedskrisen, eller den strategiske krise, eller den kulturelle krise,
hver for sig. Civilisationen er ved et vendepunkt, et »punctum
saliens«, hvor vi har brug for, at et nyt paradigme for menneskeheden som helhed gennemføres gennem samarbejde mellem verdens store kulturer.
Panel 1: Verdenssituationen: Hvor står vi to måneder inde i
Bidens præsidentskab, med hensyn til potentialet for krig eller
fred i verden? Panelet inkluderer: Schiller Instituttets kampagne
for et samarbejde mellem USA, Rusland og Kina, samt andre
nationer, for at håndtere de største kriser i verden. Vores kampagne imod den grønne dagsorden, Den store Nulstilling (Great
Reset), som vil ødelægge industrisamfundet og det almene vel,
og imod det digitale diktatur der vokser frem i verden. Schiller
Instituttets løsninger, der omfatter opbygningen af et moderne
sundhedssystem i alle lande, Lyndon LaRouches fire økonomiske love, udvidelsen af den Nye Silkevej, og etablering af et

nyt Bretton Woods-kreditsystem.
Panel 2: Sydvestasien: Omdrejningspunkt
for en stormagtskrig, eller en fredsplan drevet af
økonomisk genopbygning? Løsninger inkluderer
LaRouches Oaseplan fra 1976, at udvide den Nye
Silkevej til Sydvestasien og Afrika med internationalt samarbejde, De forenede Emiraters Marsprojekt, Håb, som virkelig giver håb til området,
samt at standse krigen i Yemen og igangsætte opbygningsplanen Operation Felix (glæde).
Panel 3: Verden har brug for en kulturel og
moralsk renæssance, som er helt afgørende for at
løse de mange kriser verden står overfor.   

Tom Gillesberg interviewet på P4 om at være løsgænger

Formiddag på 4’eren ønskede at diskutere, hvorfor der i øjeblikket er det største antal
løsgængere i Folketinget nogensinde. som alle har forladt deres partier, efter at de var
blevet valgt. De kontaktede Tom Gillesberg, fordi de ønskede at tale med ham om faktisk
at stille op som en løsgænger, og fordi de erkendte, hvad der forstås af mange, at han er
blevet en politisk institution i Danmark på grund af sine mange valgkampagner. »Hele
min idé var at ændre hele den politiske diskussion – at tage de virkelig store spørgsmål op,
der bestemmer, hvordan fremtiden se ud, og så inddrage befolkningen i dem....Siden jeg
mødte Lyndon LaRouche og blev politisk aktiv, var det, at få de store spørgsmål, der bestemmer fremtiden, sat på dagsorden. Det har været en måde at komme ud med de visioner
og idéer.... Kina kommer til at tage helium-3 ned fra Månen til fusionsenergi på Jorden.
Spørgsmålet er så, om vi her i Danmark og vi her i Vesten, skal være med?« Læs på side 6

Mars Ohøj! USA, UAE og Kina til Mars

Lederen af UAE’s rumfartsagentur, Sarah al-Amiri:
»I dag er vores region, Mellemøsten, fyldt med uro. Det
er en region, der gennemgår nogle få af dets mørkeste
timer. Og det vi gør med Emiraternes Hope-mission,
er at vi sender et signal.... En hel nation sætter dens
lid til et ungdomshold og præsenterer regionen for en
besked… for mig er videnskab den mest internationale form for samarbejde. Den er ubegrænset. Den er
grænseløs. Og den drives af enkeltpersoners lidenskab
til gavn for menneskelig erkendelse«.
Se hendes inspirende video: www.schillerinstitut.
Læs også om de danske bidrag til USA’s Perserverence mission
på side 10. Perserverence rover t.v., og Sarah al-Amiri, UAE space. dk/si/?p=30787
(billeder: NASA og Wikipedia)

Bliv medlem!
1 år: 500 kr., 6 mdr.: 275 kr., 3 mdr. intro.: 100 kr., Homebanking: 1551-5648408, Giro: 564-8408
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