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sovjetiske og amerikanske
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2022 er LaRouches år

Uddrag fra nytårstalen af Helga Zepp-LaRouche, Schiller
Instituttets stifter og internationale præsident.
31. december – Det kommende år bliver et år, hvor
en række særdeles afgørende strategiske spørgsmål vil
komme til at stå på dagsordenen, og hvor menneskeheden bliver konfronteret med at vælge en vej – enten en
vej til løsninger, der vil bringe menneskeheden ind i et
nyt paradigme, eller en vej til helvede. Derfor vil jeg officielt erklære 2022 for året for min afdøde mand, Lyndon
LaRouche (1922-2019), da det er hans 100-års fødselsdag.
Der er ingen mere passende måde at fejre denne storslåede mand og den utrolige rigdom af de værker, han
skabte, end at erklære 2022 for »Lyndon LaRouches år«.
Jeg kan allerede nu love, at vi vil afholde mange møder,
konferencer og seminarer. Vi vil udgive det andet bind af
hans samlede værker – det vil blive publiceret af LaRou-
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che Legacy Foundation. Vi vil gøre alt, hvad der er
muligt, for at de løsninger, som Lyndon LaRouche
foreslog på den strategiske situation [om krig eller
fred], på den økonomiske krise og på den kulturelle
krise, skal være tilgængelige for alle ansvarlige regeringer og parlamenter i hele verden, så de kan overveje disse løsninger. Jeg tror, at dette vil blive en meget
frugtbar indsats, så jeg opfordrer jer alle til at deltage
sammen med os i fejringen af Lyndon LaRouche hele
året.
LaRouche-året vil blive fejret i Danmark bl.a. med
seminarer, udgivelser af LaRouche-artikler på dansk
og uddannelsesvideoer.

ser, som var nødvendige for at anvende LaRouches
videnskabelige arbejde på de forskellige indsatsområder. Et kursus i Lyndon LaRouches fysisk økonomi
blev obligatorisk for alle studerende i statskundskab
og økonomi, og det blev besluttet at udvikle et studieprogram for specialister inden for området fysisk
økonomi og LaRouche-Riemann-metoden.
Inden for de fysiske videnskaber blev LaRouche
obligatorisk som hjælp til at udvikle de studerendes
kreative kræfter til videnskabelig opdagelse, med
fokus på LaRouches opdagelse og de videnskabelige
tankeobjekters historie. Inden for samfundsvidenskaberne skulle eleverne undervises i princippet om
potentiel relativ befolkningstæthed, stigende energigennemstrømningstæthed og menneskets naturBidrag til festskriftet for Lyndon
lige udvikling i universet, set gennem Vernadskijs og
LaRouche på hans 95-års fødselsdag
LaRouches arbejde. LaRouches skrifter om metaforaf Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i princippet og andre vigtige skrifter blev obligatoriske
Danmark, 8. september 2017.
inden for de forskellige kunstarter, og der blev foreHer er den tale, der bør blive holdt for at præsen- taget ændringer inden for alle de forskellige uddantere Lyndon LaRouche ved åbningen af LaRouche- nelsesområder.
universiteterne den 8. september 2022.
Rusland, der ikke ville lade sig overgå, fulgte hurKære præsidenter, statsministre, Deres excellen- tigt trop og udviklede et lignende program, og mange
cer, lærere, studerende, mine damer og herrer.
andre nationer fulgte trop. Selv i USA, LaRouches
Før jeg giver ordet til Lyndon LaRouche ved denne eget land, blev dette et spørgsmål, der blev taget op
meget, meget specielle lejlighed, som ikke blot fejrer, på mange niveauer, herunder i Det Nationale Sikkerat han har nået milepælen på hundrede år, men også hedsråd. Kunne USA tillade andre stormagter at øge
etablerer et sikkert fundament for menneskehedens deres erkendelsesevne med stormskridt gennem forkommende generationer, vil jeg kort gennemgå sam- nuftens kraft, styret af LaRouches ideer, mens USA
men med jer, hvordan det kunne lade sig gøre, at vi i selv sakkede bagud? Der blev iværksat et nødprogram
dag åbner LaRouche-universiteter i New York, Beij- under præsidentens direkte tilsyn for at sikre, at USA
ing, Moskva, New Delhi, København, Stockholm, ville få et lignende program på benene og atter blive
Berlin, Paris, Milano, Tirana, Edinburgh, London, førende i verden inden for LaRouches videnskabelige
Dublin, Mexico City, Buenos Aires, Sao Paulo, Preto- metode.
ria, Cairo, Damaskus, Teheran og Sanaa.
Efter et par år, hvor den bemærkelsesværdige
Det hele begyndte i 2017, straks efter Lyndon effekt af LaRouches idéer begyndte at gøre sig gælLaRouches 95-års fødselsdag. Universitets- og rege- dende, fik politiske ledere og førende intellektuelle i
ringskredse i Kina reflekterede over den dybe betyd- mange forskellige lande samtidig øjnene op for idéen:
ning, som idéerne fra LaRouche og hans bevægelse Bør der ikke oprettes særlige universiteter, der uddanhavde haft for omdannelsen af Kina og etableringen ner de studerende i selve Lyndon LaRouches kreativiaf den internationale Bælte & Vej-politik, og det fak- tet? Bør der ikke være akademier, der er dedikeret til
tum at LaRouche nu var 95 år gammel, mens mange at forsøge at efterligne Lyndon LaRouches genialitet
af hans mangeårige medarbejdere, som f.eks. hans ved at beherske den metode, hvormed han opnåede
kone Helga Zepp-LaRouche, nærmede sig eller var så meget?
i halvfjerdserne. De spurgte sig selv, om de kunne
Og ville det ikke være passende, at disse nye univære sikre på, at der i fremtiden fortsat ville være en versiteter åbner deres døre den 8. september 2022, daLaRouche-bevægelse, der kunne levere de nødven- gen hvor LaRouche ville fejre sin 100-års fødselsdag?
dige nye kreative input og idéer, der var nødvendige
Så således gik det til, at vi i dag har samtidige åbfor Kinas og verdens udvikling, på et tidspunkt hvor ninger af LaRouche-universiteter i New York, Beijing,
Kina i stigende grad skulle lede verden ind i nye om- Moskva, New Delhi, København, Stockholm, Berlin,
råder og opdagelser, som mennesket aldrig før havde Paris, Milano, Tirana, Mexico City, Buenos Aires, Sao
prøvet. En proces, der krævede nye, unikke, kreative Paulo, Pretoria, Edinburgh, London, Dublin, Cairo,
løsninger og ikke blot en kopi af noget, som menne- Damaskus, Teheran og Sanaa.
sket allerede havde prøvet før. Alle var enige om, at
LaRouche vil, på grund af de fysiske begrænsninder hurtigt måtte gøres noget.
ger, ikke være i stand til at være fysisk til stede ved
Der blev nedsat hurtigt arbejdende udvalg på alle alle disse samtidige fejringer, men ved hjælp af mode forskellige videnskabelige, politiske og kulturelle derne teknologi har vi sørget for at få hologrammer
områder for at få en plan for de nødvendige ændrin- af LaRouche alle steder på én gang, og vi venter nu
ger i pensum og for oprettelsen af supplerende kur- ivrigt på Lyndon LaRouche og hans kone Helga, som
2 Schiller Instituttet

december 2021-januar 2022

vil holde tale og erklære alle disse nye universiteter
for åbne.
Med tanke på den tidligere mexicanske præsident
Lopez Portillos berømte ord: »Nu er tiden inde til at

lytte til LaRouches kloge ord«, kan vi i dag fejre, at
»verden endelig lyttede til Lyndon LaRouches kloge
ord«, og se, hvor meget lysere fremtiden tegner sig for
hele menneskeheden.

USA/NATO mod Rusland: Krig eller fred?
Er vi søvngængeragtigt på vej mod en ato- afmonteret med succes af de behændige forhandlinger bag scenen af Kennedy’s personlige udsending,
mar 3. verdenskrig?
Memorandum fra Schiller Instituttet
Den 24. december. Man lyver overfor dig. Rusland
planlægger ikke at indtage Ukraine. Putin er ikke en
»ondsindet aktør«, der er ude på at genskabe det sovjetiske imperium. Ukraine er ikke et fremspirende
demokrati, som blot fokuserer på sig selv. Som en
sammenfatning af de dokumenterede gerninger viser,
bliver Ukraine brugt af geopolitiske magter i Vesten,
der står til regnskab for det bankerotte, spekulative
finanssystem, som er gnisten, der kan udløse et strategisk opgør med Rusland. Et opgør, som allerede er
farligere end Cuba–krisen, og som nemt kunne ende
med en atomkrig, som ingen ville hverken vinde eller
overleve.
Overvej kendsgerningerne, som vi præsenterer
dem her i den forkortede tidslinje nedenfor. Rusland,
ligesom Kina, er i stigende grad blevet udsat for truslen om at blive tilintetgjort gennem to særskilte former for »atomkrig« af det krigeriske og bankerotte
angloamerikanske finansetablissement: 1) »Et atomart førsteslag«, som udtalt mest direkte af den vanvittige senator Roger Wicker (republikaner fra Mississippi), og 2) den »atomare valgmulighed« i finansiel
krigsførelse, tiltag så ekstreme, at de ville svare til en
finansiel belejring af Rusland for at prøve at udsulte
nationen til at underkaste sig, som dette gøres mod
Afghanistan.
Rusland har nu bekendtgjort, så hele verden kunne
høre det, at dets røde streg er ved at blive overskredet,
hvorefter Rusland vil blive tvunget til at svare tilbage
med »militær-tekniske gengældelsestiltag«. Denne
røde streg, gøres det klart, er den yderligere fremfærd
af USA’s og NATO’s militærstyrker helt op til selve
Ruslands grænse, herunder opstillingen af defensive
og offensive missilsystemer i stand til at bære atomsprænghoveder med blot 5 minutters flyvetid fra Moskva. Rusland har fremlagt to forslag til internationale
traktater – én med USA, den anden med NATO – som
ville give lovbundne garantier om, at NATO’s østlige
udvidelse ville ophøre, at især Ukraine og Georgien
ikke ville blive inviteret til at blive en del af NATO
og at avancerede våbensystemer ikke vil blive opstillet
på Ruslands dørkam. Disse forslag er hverken mere
eller mindre end de verbale garantier, som blev givet
til Sovjetunionen i 1990 af de løgnagtige Bush- og
Thatcher-regeringer, garantier som er blevet brudt
systematisk lige siden. De er hverken mere eller mindre end det, som præsident John F. Kennedy krævede
af Khrusjtjov i løbet af Cuba–krisen i 1962, der blev
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hans bror Bobby Kennedy, skjult fra det krigsvillige,
militær-industrielle kompleks.
Det er højst nødvendigt, at USA og NATO omgående underskriver de forslåede traktater med Rusland – og tager et skridt tilbage fra den atomare udryddelses afgrund.
Hvad vi skildrer nedenfor har fundet sted, skridt
for skridt, imens de fleste mennesker rundt om i verden sov på vagten. Det er på tide at vågne op før vi,
søvngængeragtigt, påbegynder en tredje, atomar verdenskrig....
Læs resten, inklusive en tidslinje, på engelsk her:
www.schillerinstitut.dk/si/?p=32110

Pressemeddelelse:
Hvorfor USA og NATO bør underskrive
traktaterne foreslåede af Putin.
Interview med Rusland-ekspert Jens Jørgen Nielsen til Schiller Institutte
6. januar — I lyset af den eskalerende spænding
mellem USA/NATO og Rusland, som kan føre til en
varm krig, ja endog atomkrig, foretog Schiller Instituttet i Danmark et timelangt engelsksproget video/
lydinterview med Rusland-ekspert Jens Jørgen Nielsen den 30. december 2021.
Jens Jørgen Nielsen er cand. mag. i idéhistorie og
historie, og var i slutningen af1990’erne Politikens
Moskva-korrespondent. Han er forfatter til flere bøger om Rusland og Ukraine, leder af Russisk-Dansk
Dialog og lektor i kommunikation og kulturelle forskelle på Niels Brock handelshøjskole. Jens Jørgen
Nielsen underviser på Folkeuniversitetet og andre
steder, ligesom han arbejder med danske eksportvirksomheder, der vil ind på det russiske, ukrainske
og hviderussiske marked. Han har i mange år arrangeret rejser til Rusland.
Jens Jørgen Nielsen, med mange års erfaring i at
analysere Rusland, Ukraine og vestlige holdninger og

Se formand Tom Gillesbergs seneste
analyse den 20. januar 2021:
Vil Vesten have krig eller fred med Rusland
og Kina? Finanskollaps på vej. FE-skandaler
m.m.www.schillerinstitut.dk/si/?p=32273
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handlinger i forhold til Rusland, taler tydeligt om konsekvenserne, hvis ikke Vesten er villig til seriøst at forhandle en diplomatisk løsning på de »røde linjer«, som Putin
og andre førende russiske talsmænd har udtalt er ved at
blive krydset: Hvis Ukraine tilslutter sig NATO, og hvis
NATO’s ekspansion mod øst fortsætter, og hvorfor USA
og NATO burde underskrive Putins foreslåede traktater
om disse spørgsmål.
Jens Jørgen Nielsen tager fat på de ændringer, der er
nødvendige på den vestlige side, som vil afgøre, om de
kommende forhandlinger mellem USA og Rusland om
disse »røde linjer« den 10.-13. januar vil lykkes med at
trække verden tilbage fra randen af krig.
Interviewet er endnu vigtigere efter bekendtgørelsen
den 3. januar 2022 for første gang af en fælles erklæring
fra stats- og regeringscheferne for de fem atomvåbenstater, som også er de permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd om, at »atomkrig ikke kan vindes og aldrig
må udkæmpes«, og dermed anerkendelsen af, hvad der
er på spil under den nuværende krise.

Nogle højdepunkter:

Et højdepunkt er Jens Jørgen Nielsens personlige diskussion i 1989 med Mikail Gorbatjov om NATO-udvidelsen mod øst:
»Faktisk havde jeg en lang snak med Mikhail Gorbatjov, den tidligere leder af Sovjetunionen, i 1989, lige
da NATO begyndte at bombe Serbien, og da de indlemmede Polen, Tjekkiet og Ungarn i NATO. Man bør huske
på, at Gorbatjov er en meget rar person. Han er en meget
livlig person, med godt humør og en erfaren person. Men
da vi begyndte at snakke, spurgte jeg ham om NATOudvidelsen, som foregik præcis den dag, hvor vi snakkede. Han blev meget dyster, meget trist, fordi han sagde:
Altså, jeg talte med James Baker, Helmut Kohl fra Tyskland og flere andre personer, og de lovede mig alle ikke
at flytte en tomme mod øst, hvis Sovjetunionen ville lade
Tyskland forene DDR (Østtyskland) og Vesttyskland, for
at blive ét land, og komme til at blive medlem af NATO,
men ikke bevæge sig en tomme mod øst... Det blev ikke
nedskrevet, for, som han sagde, »Jeg troede på dem. Jeg
kan se, at jeg var naiv.«
Et andet vigtigt afsnit er, hvad Jens Jørgen Nielsen
ville sige til Biden, og andre NATO-statschefer, i en privat diskussion før de kommende forhandlinger mellem
USA/NATO og Rusland. »Jeg ville sige, »Se, Joe, jeg forstår dine bekymringer. Jeg forstår, at du ser dig selv som
en forkæmper for frihed i verden, … men ser du, det spil,
du nu spiller med Rusland, er et meget, meget farligt
spil. Og russerne, som et meget stolt folk, man kan ikke
tvinge dem’, angående USA’s og nogle europæiske landes
politik, til at skifte Putin ud med en anden præsident. Jeg
kan forsikre dig, Joe Biden, vær sikker på, at hvis det lykkes, eller hvis Putin dør i morgen, eller de på en eller anden måde får en ny præsident, kan jeg forsikre dig om, at
den nye præsident vil være lige så hård som Putin, måske
endda hårdere… Jeg tror,det ville være klogt for dig, lige
nu, at støtte Putin, eller at handle med Putin, engagere
sig med Putin og lave noget diplomati, fordi alternativet
4 Schiller Instituttet

Den 13. januar, den samme dag som tidsskriftet EIR offentliggjorde Schiller Instituttets interview med Ruslandsekspert
Jens Jørgen Nielsen, var han blandt de otte deltagere i Debatten med Clement K. på DR2. Emnet var: Kold Krig med Putin?
Læs resuméet og se Debatten her: www.schillerinstitut.dk/
si/?p=32228

er en mulighed for krig, og du burde ikke gå over i historien som den amerikanske præsident, der sikrede menneskehedens udryddelse. Det ville være et dårligt, meget
dårligt eftermæle for dig.«
Han forholder sig til den reelle mulighed for, at vi
søvngængeragtigt går ind i atomkrig, som før 1. Verdenskrig, som svar på Schiller Instituttets memorandum »Er
vi søvngængeragtigt på vej til atomar 3. verdenskrig?«
den 24. december 2021.
»[Man] kan forestille sig, hvad der vil ske, hvis Kina,
Iran og Rusland havde en militær alliance, der gik ind
i Mexico, Canada, Cuba, måske også opstillede missiler
dér… [T]anken om en atomkrig er forfærdelig for os alle,
og det er derfor, jeg synes, at politikere må komme til
fornuft… for milliarder vil dø i dette. Og det er et spørgsmål, om menneskeheden vil overleve. Så det er et meget,
meget alvorligt spørgsmål. Og jeg tror vi bør spørge om
Ukraines ret til at have NATO-medlemskab, som dets
egen befolkning egentlig ikke ønsker, er det virkelig værd
at risikere en atomkrig for? Sådan vil jeg sige det.«

Andre afgørende afsnit:

Baggrund om NATO’s udvidelse mod øst.
Fuld støtte til seriøse forhandlinger med Rusland og
underskrivelse af de to foreslåede traktater, som opfordret af Schiller Instituttets grundlægger og internationale præsident, Helga Zepp-LaRouche.
Forkerte forestillinger i vesten om Rusland og Putin,
og manglen på vilje til at håndtere andre kulturer som
ligeværdige, medmindre de er ligesom os.
Hvordan pro-vestlige holdninger i Rusland, herunder fra Jeltsin og Putin, blev afvist, og Rusland derefter
vendte sig mod Kina.
Hvordan Ukraine-krisen ikke startede med »annekteringen« af Krim, men med det han kalder »et kup«
mod den ukrainske præsident Janukovitj, som ønskede
økonomiske forbindelser både med EU og Rusland; plus
baggrunden for Krim-spørgsmålet.
Vigtigheden afen dialog mellem kulturer, herunder »Musikalsk dialog mellem Kulturer«-koncerterne i
København, arrangeret af Schiller Instituttet, RussiskDansk Dialog og Det kinesiske Kulturcenter i Købendecember 2021-januar 2022

havn.
Jens Jørgen Nielsens opbakning til mange af Schiller
Instituttets idéer og indsatser.
Se videoen og læs hele interviewet på engelsk her:
www.schillerinstitut.dk/si/?p=32217
Mere information, eller for at aftale et nyt interview,
kontakt Michelle Rasmussen fra Schiller Instituttet i
Danmark: 53 57 00 51.

til helvede og hurtigt udvikle nye muligheder, der vil garantere sikkerhed og velfærd for alle parter.
Der er behov for en ny, global sikkerhedsarkitektur
til straks at erstatte NATO’s organisation og politik, som
har bragt verden på krigens rand.
Den drivkraft, der presser verden mod en termonuklear krig, er sammenbrudskrisen i hele det transatlantiske finanssystem. For at deres system kan overleve, må
de røveriske spekulanter i City of London og Wall Street
indføre fascistiske niveauer af økonomisk udplyndring
og bringe Rusland og Kina i knæ, for at sikre, at der ikke
Er du parat til at bryde med City of London er nogen reel modstand mod den førte politik.
og Wall Street for at forhindre atomkrig?
Det transatlantiske system må underkastes en konDen 12. januar (EIRNS) – Mellem mandag og onsdag i kursbehandling efter de retningslinjer, som Lyndon
denne uge er verden rykket dramatisk tættere på randen LaRouche angav i sine Fire love fra 2014. Hvis dette syaf en termonuklear krig.
stem aflives, fjernes faren for Tredje Verdenskrig.
USA og NATO satte sig på tværs, i deres respektive
Gennem hele sit liv har Lyndon LaRouche gentagne
sikkerhedsforhandlinger på højt niveau med Rusland, gange forklaret denne nære forbindelse mellem det kolden 10. og 12. januar og proklamerede deres hensigt om lapsende finansielle system og tilskyndelsen til krig. En
at fortsætte med at udvide NATO østpå, helt op til Rus- af hans klareste udlægninger var i en erklæring fra 23. delands grænse og at opstille truende atomangrebssyste- cember 2011: »For at stoppe termonuklear krig, må man
mer ligeledes ved denne grænse, fem minutters flyvetid sætte gang i det økonomiske opsving på verdensplan«,
fra Moskva. Den russiske viceudenrigsminister Alexan- som vi tidligere har citeret her på siden, og som i uddrag
der Grushko kom ud fra dagens møde i Rusland-NATO- er den leder, der er udgivet i Executive Intelligence ReRådet for at meddele, at der ikke blot manglede en for- view af 7. januar 2022. Som denne leder konstaterer, beenende positiv dagsorden mellem Rusland og NATO, kræfter LaRouches bemærkninger fra 2011 »dette genis
men at USA og NATO er vendt tilbage til Den kolde forudseenhed, og viser, hvorfor Helga Zepp-LaRouche
Krigs fulde strategi om »inddæmning« over for Rusland, har opfordret til, at året 2022 – 100-årsdagen for hans
herunder »fuldspektret dominans«. Rusland har ingen fødsel – skal være kendt som »Lyndon LaRouches år«.«
anden mulighed end at svare igen på inddæmnings-, afLaRouche advarede i sin præsentation fra 2011: »Det
skrækkelses- og intimideringspolitikken, erklærede han. vil være en termonuklear tredje verdenskrig – hverken
Mandagens drøftelser mellem USA og Rusland slut- præ-atomkrig eller atomkrig, men termonuklear krig.
tede på lignende måde.
Målene er først og fremmest Rusland og Kina. Det er de
Disse resultater er ikke overraskende, kommenterede to vigtigste mål…
Schiller Instituttets grundlægger, Helga Zepp-LaRouche,
Spørgsmålet er som følger: Det nuværende verdensi dag. Bortset fra en eventuel privat kommunikation, el- system, det økonomiske system, er i færd med at gå i
ler bag kulisserne, mellem præsident Biden og Putin, opløsning. Præcis, hvordan dette vil foregå, er usikkert,
som måske er i gang, og som tilbyder en mere rationel men det vil ske. Hensigten er at tilintetgøre to nationer
tilgang, kunne der meget vel komme en hurtig modreak- – Rusland og Kina – og det betyder atomvåben; det betytion fra Ruslands side. Som Putin og mange af Ruslands der termonukleare våben. Den del er involveret...
øverste ledere gentagne gange har advaret om i de senePå nuværende tidspunkt er USA, Europas nationer,
ste uger, kan Rusland ikke kapitulere over for de trusler, Rusland, Kina og andre lande klar til præcis denne krig.
der er rettet mod dets suverænitet og eksistens. Rusland
Baggrunden for krigen er den kendsgerning, at hele
står over for en omvendt Cuba-krise, denne gang blot verden er ved at gå fallit, især den transatlantiske region,
med en meget kortere lunte til krig.
specielt Europa, og også USA, og nationerne i SydameHusk på JFK’s ord for 60 år siden: »I løbet af den sidste rika og andre steder også …
uge har umiskendelige beviser fastslået, at en række ofBankerotten fra USA’s perspektiv blev sat i gang tilfensive missilanlæg nu er under forberedelse på den in- bage i 2007, da man indledte processen med redningsdespærrede ø (Cuba).« At gøre dette, mindede han ver- pakker. Siden da har hele den transatlantiske region, i
den om, »i et område, der er kendt for at have et særligt særdeleshed USA og Europa, været fanget i en redningsog historisk forhold til USA, er en bevidst provokerende krise, en hyperinflationær redningskrise. På nuværende
og uberettiget ændring af status quo, som ikke kan ac- tidspunkt er den gæld, der er blevet akkumuleret siden
cepteres af dette land«.
2007 under dette program, af en sådan størrelse, at alle
Zepp-LaRouche advarede om, at hvis de krigeriske dele af Europa på nuværende tidspunkt under de nuudtalelser og konfrontationer fortsætter, så står verden værende regler og de nuværende ordninger er håbløst
højst sandsynligt over for et pludseligt opgør – som næ- bankerotte! De vil aldrig kunne komme sig som eksistesten øjeblikkeligt kan eskalere til den termonukleare rende nationer under den nuværende gældsætning. Det
tærskel. Der er et presserende behov for en bred mobili- samme gælder for USA; Europa er lidt mere akut. Det
sering af kræfter verden over for at standse denne nedtur er, hvad der er sket… Ophavsmanden til dette forhold er
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briterne….
Se, hvad vi er nødsaget til at gøre – der er løsninger
på denne konkurs. Først og fremmest må vi sætte verden
under konkurs – det vil sige en lovlig konkursbehandling.
Det kan vi for det første gøre ved, i USA for eksempel –
og andre nationer kan kopiere denne foranstaltning i
samarbejde med USA – at vi anvender en Glass/Steagalllovgivning, en amerikansk Glass/Steagall-lov. Og der er
nationer i Europa, som overvejer at vedtage den samme
Glass/Steagall-lov.
Under en Glass/Steagall lov vil størstedelen af de europæiske nationers og USA’s og andre landes gæld blive
slettet, i realiteten, fordi under Glass-Steagall vil spillegælden, som er den største del af USA’s gæld, simpelthen
blive placeret i en særlig kategori, hvor nogen vil forsøge
at finde ud af, hvordan man får denne gæld betalt – og
den vil aldrig blive betalt! De vil simpelthen blive slettet
af regnskaberne; der er ingen anden løsning.
At slette denne gæld fra bøgerne, at annullere redningsgælden vil betyde, at USA, og Europa, hvis de tilslutter sig, vil være i stand til at reorganisere deres finanser,
skabe et kreditsystem og faktisk gå ind i en ny form for
hamiltonsk kreditsystem, et banksystem, som vil sætte
USA, og også Europa og andre nationer, hvis de tilslutter
sig, i stand til at organisere en finansiel genopretning.
Med andre ord, hvad der ville ske omgående: Husk, at
det meste af denne redningsgæld, Wall Street-gælden,
London-gælden og den øvrige redningsgæld er absolut
værdiløs! Den kan aldrig tilbagebetales! Den kunne aldrig tilbagebetales: Og den eneste løsning på dette var
naturligvis at føre denne krig. Og hvis Det Britiske Imperium kom ud som sejrherre i en sådan krig, med støtte
fra USA, så ville de eftergive deres gæld og fortsætte deres
forretninger. Men verdens befolkning ville blive reduceret
kraftigt gennem sult, udsultning og så videre, hvilket alligevel er ved at ske.«

Verdensfreden hænger i en tynd tråd:
En ny sikkerhedsarkitektur er livsvigtig

af Helga Zepp-LaRouche
22. januar (Neue Solidarität) -- Efter den seneste uges
hektiske diplomati - Baerbock i Kiev og Moskva, Blinken
i Kiev, derefter i Berlin til mødet mellem udenrigsministrene fra USA, Frankrig, Storbritannien og Tyskland,
Blinkens møde med kansler Scholz og endelig mødet
mellem udenrigsministrene Lavrov og Blinken i Genève
- er faren for en verdenskrig, der udsletter menneskeheden, ikke blevet afværget. Lavrov sagde efter mødet fredag, at han forventer et skriftligt svar fra USA og NATO
i næste uge om de juridisk bindende traktater, som Rusland har krævet, om at NATO ikke vil udvide sig længere
mod øst mod Ruslands grænser, at Ukraine ikke vil blive
optaget i NATO, og at der ikke vil blive placeret offensive
våbensystemer ved den russiske grænse. Blinken henviste til yderligere samtaler med »allierede og partnere i
de kommende dage«, hvorefter vestlige bekymringer og
idéer kunne meddeles Rusland.
Men hvis det, som Blinken ifølge RT fortalte journalisterne efter mødet med Lavrov, forbliver det samme - at
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der ikke er plads til kompromis med Moskvas hovedkrav,
og at det er et af USA’s og dets allieredes ikke-forhandlingsværdige principper, at »det ukrainske folk skal have
lov til at bestemme deres egen fremtid« – så truer den
meget korte lunte med at brænde ud meget hurtigt.
For denne formulering fra Blinkens side er intet andet
end en sofistikeret formulering for Ukraines optagelse i
NATO som en del af den angloamerikanske fortælling
om »Ruslands aggressioner«.
Men for enhver ærlig historiker og for enhver, der
ser på et kort, er kendsgerningerne klare: Det var ikke
Rusland, der efter Sovjetunionens opløsning flyttede
sine grænser tusind kilometer vestpå fra den daværende
Warszawapagts grænse til et sted i Frankrig på størrelse
med Lille, men det var NATO, der flyttede dem tusind
kilometer østpå. Dermed brød NATO klart de mundtlige løfter, som George H.W. Bushs regering og især den
daværende udenrigsminister James Baker III havde givet
Gorbatjov om, at NATO ikke ville strække sig »en tomme
mod øst«.
Ved nærmere eftersyn var de metoder, som NATO
derefter anvendte for at få 14 nye medlemmer i Øst- og
Centraleuropa og på Balkan, heller ikke altid de bedste.
Ifølge den vestlige fortælling var det den påståede frihedsvilje, der drev disse lande ind i NATO, men virkeligheden var en anden. Efter at Jeffrey Sachs’ chokterapi og
den dermed forbundne økonomiske privatisering uden
hensyntagen til de sociale konsekvenser havde forarmet befolkningerne i det tidligere COMECON massivt,
blev der opbygget et massivt netværk af ngo’er med fede
checkhæfter til at gennemføre et paradigmeskift mod
Vesten. I 1990, før den tyske genforening og under omvæltningerne i de østeuropæiske stater i begyndelsen af
1990’erne, oplevede forfatteren selv, hvordan de første
demokratiske forsøg på selvorganisering af befolkningen
i Øst koldblodigt blev kvalt, og i stedet blev eftergivende
opportunister hevet ind på regeringsposter. Korruption
var en god ting, var mottoet mange steder dengang, så
vidste man i det mindste, hvem man kunne stole på. Så
meget for princippet om, at »folket kan vælge sin egen
fremtid«. Det seneste eksempel var det mislykkede forsøg på en farverevolution i Kasakhstan, hvor Putin med
rette talte om »Maidan-teknikker«, som var blevet anvendt der.
Når Putin ved hjælp af det, som general Kujat i Deutschlandradio ikke beskrev som forberedelse af et militært angreb, men som opbygning af en truende kulisse
(nemlig omgruppering af ca. 100.000 russiske soldater i
retning af den ukrainske grænse, hvoraf en del dog stadig er flere hundrede kilometer væk), kræver juridisk
bindende, skriftlige forsikringer om, at NATO hverken
vil blive udvidet yderligere mod øst til Ruslands grænser
eller nogensinde vil optage Ukraine som medlem, så er
det blot udtryk for, at den røde linje for Rusland er nået.
I betragtning af, at der allerede er 10.000 NATOtropper – herunder ca. 4.000 amerikanske tropper – i
Ukraine, at private lejesoldater træner ukrainske militærenheder i det østlige Ukraine til operationer under
falsk flag, at Storbritannien leverer offensive krigsvåben
til Ukraine, at amerikanske og britiske krigsskibe og
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kampfly fremprovokerer hændelser i Sortehavet for at
give de ledsagende rekognosceringsfly efterretninger
om russisk militær kapacitet - hvilke konklusioner skal
Rusland drage af alle disse og mange andre lignende
fremgangsmåder? I realiteten opererer NATO praktisk
talt allerede i Ukraine, men et formelt NATO-medlemskab af Ukraine ville betyde, at forsvaret af Ruslands
grundlæggende sikkerhedsinteresser ikke længere ville
være muligt.
Selv mens de førnævnte diplomatiske forhandlinger fandt sted, rapporterede den britiske tv-station Sky
News, at Storbritannien havde flyttet 30 medlemmer
af »Army Special Operation Brigade« til Ukraine for
at træne ukrainske tropper i anti-tankvåben, som også
er leveret af briterne. Ifølge den militære talsmand for
Folkerepublikken Donetsk er mere end 460 tons forskellige krigsvåben, herunder 2.000 NLAW-panservåben, blevet leveret i de seneste dage af ni C17-fly til de
ukrainske styrker, der er stationeret på kontaktlinjen
med Donbass, og blandt hvilke der er et betydeligt antal radikale nationalister. Om disse våben har en defensiv eller offensiv karakter afhænger som altid af den
respektive kampsituation.
Kort efter at Moskva havde præsenteret de to traktater for USA og NATO den 17. december, meddelte Putin,
at Rusland ville reagere på deres afvisning med »passende militær-teknisk gengældelse«. David T. Pyne,
der i øjeblikket arbejder for det amerikanske indenrigsministerium, citerede i en artikel i tidsskriftet National Interest den 15. januar den amerikanske Bruxellesbaserede analytiker Gilbert Doctorovs fortolkning af,
hvad der kan menes med disse »militær-tekniske gengældelsesforanstaltninger«. Doctorov antager, at dette
betyder yderligere opstilling af russiske nukleare SS-26
Iskander-M-kortdistancemissiler i Hviderusland og
Kaliningrad, hvilket vil true NATO-frontlinjestaterne
og Østtyskland. Desuden er det muligt at indsætte det
nye søbaserede supersoniske missil Zirkon ud for USA’s
kyst nær Washington; ifølge tidligere russiske udtalelser kan disse missiler ødelægge den amerikanske hovedstad hurtigere, end præsidenten kan redde sig selv
på Air Force One.
Så hvis USA og NATO ikke reagerer på Ruslands krav
om sikkerhedsgarantier, er der en sandsynlighed for, at
vi om kort tid vil stå over for en dobbelt Cubakrise men uden en John F. Kennedy som præsident på amerikansk side. I stedet har vi en præsident Biden, som i
stigende grad bliver åbenlyst misrøgtet af de krigshøge,
der omgiver ham, og som »retter« ham, når han ønsker
at udtrykke, at han ikke ønsker krig med Rusland.
Det burde være klart for enhver tænkende person, at
ingen i Tyskland ville overleve en krig, der blev ført med
atomvåben – »begrænset« eller ej. Det er det tydeligvis
ikke for vores nye udenrigsminister Baerbock, for ellers
ville hun ikke forfalde til sådan en NATO-jargon, der er
synkroniseret med den »kære Tony«, som hun gjorde
det for nylig på pressekonferencen i Berlin. De Grønne
er fuldstændig forvandlet til et krigsparti. Og hvis man
som fru Kramp-Karrenbauer overvejer, hvilke nukleare
muligheder der kan være over for Rusland, bør man
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søge terapi for selvmordstanker og mordtanker.
Under de givne omstændigheder kan Tysklands medlemskab af NATO ikke længere retfærdiggøres under de
givne omstændigheder. Vi har øjeblikkeligt brug for en
ny international sikkerhedsarkitektur, der tager hensyn
til alle staters interesser, dvs. udtrykkeligt også Ruslands
og Kinas interesser. Hvis vi har lært noget af historien,
er det, at kun traktater, der omfatter alle involverede staters interesser, som f.eks. freden i Westfalen, kan danne
grundlag for en varig fred. Såkaldte fredstraktater, der
ikke gør dette, som Versailles-traktaten, er åbningssalven til den næste krig, hvilket vi i Tyskland smerteligt
burde have lært. NATO, som efter Sovjetunionens afslutning uden nødvendighed udelukkede Rusland fra det
europæiske hus og siden i stigende grad har forvandlet
sig til en offensiv alliance, svarer ikke blot ikke længere
til Tysklands sikkerhedsinteresser, men er også blevet
den primære trussel mod Tysklands eksistens.
Vi har brug for en ny sikkerhedsarkitektur, der overvinder den geopolitik, der var ansvarlig for to verdenskrige i det 20. århundrede, og som i stedet definerer
menneskehedens fælles mål som grundlag for sine principper. Og dette omfatter først og fremmest fjernelse af
den primære årsag til krig, nemlig det transatlantiske
finanssystems forestående sammenbrud, og skabelse af
et nyt kreditsystem, et nyt Bretton Woods-system, som
overvinder fattigdom og underudvikling overalt i verden.
Fredselskende mennesker i verden opfordres til at gå
ind i en åben dialog om dette. -- zepp-larouche@eir.de

Afsløring: Dette er et britisk fremstød for
krig mod Rusland

23. januar (EIRNS) – Med den britiske udenrigsminister Liz Truss’ lokketoner den 22. januar, om et »russisk
kup på vej i Ukraine« – for at fremme det britiske krav
om at ramme Rusland nu med de finansielle supersanktioner, som skulle true med at afskrække fra krig – er
det blevet klart, at der ikke er nogen »enighed blandt
NATO-allierede og partnere« om at håndtere Rusland i
Ukraine-missilkrisen.
Det er snarere et britisk fremstød for at tvinge Rusland til at invadere Ukraine eller kapitulere; en trængt,
men klar tysk modstand mod den britiske krigskampagne; en fransk præsident, der ønsker at forhandle, men
som forsøger at fremstå nydelig og blive genvalgt; og en
svag amerikansk præsident, som helst vil undgå krig.
Hvis der udbryder krig, ja, endog verdenskrig, vil
det være en krig, som City of London og Storbritannien
påtvinger det svækkede amerikanske præsidentskab....
New York Times’ overskrift var: »Storbritannien efterstræber en mere muskuløs rolle i opgøret med Rusland
om Ukraine«, selv om det altid er amerikanske muskler,
som Storbritannien anvender... Tyskland vil ikke tillade,
at de baltiske lande, som det har solgt tyske våben til,
giver dem videre til Ukraine, og de hektiske britiske leverancer af dødbringende våben, flyves over dansk luftrum, fordi Storbritannien ikke tør bede Tyskland om tilladelse til overflyvning...
Læs resten: www.schillerinstitut.dk/si/?p=32312
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Red Afghanistan!
frataget den afghanske regering dens aktiver – 8,5 milFor at stoppe mordet på Afghanistan:
Uretfærdighed hvor som helst er en trus- liarder dollars i USA og jeg ved ikke, hvor mange hundrede millioner i europæiske banker. Disse penge er
sel mod retfærdighed når som helst

blevet indefrosset. De har også afkoblet Afghanistan
fra SWIFT-systemet, så selv afghanere i eksil ikke kan
Goddag. Situationen i Afghanistan er virkelig ufat- sende penge, fordi banksystemet er brudt sammen.
Det er helt overlagt Det er interessant, at der var
telig. I flere måneder, jeg vil sige i en måned efter Taen
artikel i Foreign Affairs, som er en publikation fra
libans magtovertagelse i august, var der et stort mediefokus – primært på de utrolige omstændigheder i Council on Foreign Relations, den 29. december, hvor
forbindelse med USA’s tilbagetrækning, NATO’s til- der nu er en række artikler i New York Times og Finanbagetrækning og Talibans magtovertagelse. Men, ca. cial Times, som pludselig hævder, at det måske var
fire måneder derefter forsvandt Afghanistan praktisk en fejltagelse, og at vi måske er nødt til at ændre den
talt fra de internationale medier. Nu er det pludselig førte politik. Det, der står i denne artikel i Foreign Aftilbage. Alle medierne rapporterer om tal og fakta, fairs, er, at i løbet af de mange år med samtaler på fine
som er helt forfærdelige. Ifølge FN’s Verdensføde- hoteller i Qatar mellem amerikanske embedsmænd
vareprogram og andre FN-myndigheder, er der 24,4 og Taliban, har disse amerikanske embedsmænd hele
millioner mennesker i fare for ikke at overleve denne tiden advaret Taliban og sagt: »Hør, hvis I nogensinde
forsøger at overtage konvinter. Der er omkring 8,7
trollen i Afghanistan og
millioner mennesker, der
Kabul med militære midsulter, mens vi taler her
ler, vil I få en forfærdelig
lige nu. Der er 50 % af alle
situation. Vi vil afskære jer
børn under fem år i umidfra penge; vi vil ødelægge
delbar fare for at dø, 16
jeres økonomi. I vil være
millioner børn i alderen
i økonomisk isolation, I
fra fødslen til 16 år, som
vil være fattige.« Derefter
er i fødevareusikkerhed,
står der i artiklen: »Dette
og de fleste af dem er nødt
var, som vi nu kan se, ikke
til at arbejde, fordi familien tom trussel. Da Vesten
erne sulter. Det betyder, at
stoppede bistanden«, som
disse børn ikke får nogen
udgjorde
80
%
af
den
afghanske
regerings budget
uddannelse, og at de er nødt til at arbejde for at kunne
under
disse
20
års
NATO-tilstedeværelse,
fordi de
opretholde familien. Naturligvis er der et udbrud af
mæslinger, diarré, polio, COVID-19 og malaria. Den ikke opbyggede økonomien, de opretholdt blot den
underernæring, som disse børn lider under, gør dem afghanske økonomi gennem international bistand.
selvfølgelig meget mere sårbare over for disse former 80 % af budgettet var på denne måde. Så de vidste
alle, at når donorlandene afbrød denne bistand, fordi
for infektioner.
Katastrofen er så stor – og dette er ikke en rapport de ikke var tilfredse med Talibans magtovertagelse,
fra medierne, det kommer fra mange øjenvidner, som så brød den afghanske økonomi straks sammen. De
fortæller det til deres slægtninge – folk er så fattige og indefrøs aktiverne, så selv de penge, der tilhører det
så desperate, at de efter mange dage uden mad sæl- afghanske folk, ikke var tilgængelige. Umiddelbart
ger deres børn. For hvor meget? De sælges for mel- kastede de halvdelen af den afghanske befolkning ud
lem 950 og 1.300 dollars for et barn. Folk sælger deres i hungersnød. Nu siger de: »Åh, det var en fejltagelse.
nyrer. Nyrer er lidt dyrere; de sælges for 1.300-1.800 Det er i uoverensstemmelse med de vestlige mål. USA
bør hjælpe med at genoplive den afghanske økonomi;
dollars.
Dette er ikke ukendt for Vesten. Vesten er lige nu dette er ikke godt for USA’s prestige. Vi er nødt til at
mere optaget af at redde de afghanere, der samar- arbejde sammen med Taliban«. Det er kendetegnenbejdede med NATO-tropperne, mens de stadig var de for realpolitik, at man en gang imellem er tvunget
til stede. Så de gør en stor indsats, ligesom den tyske til at gøre noget sådant.
Jeg finder det helt forfærdeligt. Hvad det betyder,
regering udtaler: »Åh, vi er nødt til at få disse menstår
der tydeligt beskrevet i denne artikel, og det blev
nesker ud og redde dem fra Taliban«. De forsøger at
i
mellemtiden
sagt af den pakistanske premierminievakuere de sidste vigtige fagfolk og uddannede menster
Imran
Khan
i en tale til OIC [Organisationen for
nesker, som der er et presserende behov for derovre.
Oven i det hele er valutaen styrtdykket med mere end islamisk Samarbejde] i Islamabad. Da NATO forlod
25 siden august, hvilket betyder, at folk, selv om de landet, og 80 % af budgettet blev skåret væk, vidste
har en lille sum penge, ikke har råd til at købe, fordi alle, hvad der ville ske. Så det var ikke en fejltagelpriserne bare galopperer ukontrollerbart. Vesten har se. Nu er der gået fem måneder, og landet er ved at
naturligvis ikke kun indført sanktioner, men har også sulte ihjel. Det er den værste humanitære krise no-

Helga Zepp-LaRouches hovedtale, Schiller Instituttets videokonference den 17. januar 2022.
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gensinde, og alle vidste det. Alle medierne vidste det,
alle regeringerne vidste det. Jeg tror virkelig, at dette
er mere end et spørgsmål om amerikansk prestige.
Jeg tror, at det, der er sket nu, er, at det er gået op for
nogle mennesker, at på grund af OIC, er der 57 islamiske lande som ser på, hvad Vesten gør – USA og de
europæiske lande, som var dér sammen med NATO
i 20 år, og som efterlod landet i opløsning. Det viser
sig nu, at hvis Vesten ikke ændrer sin adfærd meget
hurtigt, vil dette blive det store liberale demokratis
moralske undergang.
Man skal virkelig lade det bundfælde sig. Det
er ikke Taliban, Rusland og Kina, der er ansvarlige.
Dette er en bevidst handling, hvor Vesten ønskede
at straffe regeringen i Afghanistan, men de straffede
folket, befolkningen. Det er på grænsen til folkedrab.
Jeg ønsker virkelig at sige dette i de skarpest mulige
vendinger, fordi vi er nødt til at vække verdenssamfundet til at forstå, at denne utrolige uretfærdighed
skal bekæmpes.
FN’s generalsekretær Guterres appellerede for blot
et par dage siden til USA om, at de ubetinget skal
frigive midlerne, at de skal hjælpe med at overvinde
denne ufattelige humanitære krise.
Jeg vil gerne tilføje en dimension til dette, for det er
naturligvis realpolitisk at sige, at Taliban er der, og ingen bør ønske, at Taliban skal omstyrtes, hvilket nogle mennesker også overvejer. Hvis man nu forsøger at
slippe af med Taliban med de virkemidler, der ikke
har fungeret i 20 år, ønsker man så at kaste dette fattige land Afghanistan ud i endnu en borgerkrig? Der
må være en ende på denne geopolitik. Så jeg vil gerne præsentere en anden tilgang. Jeg har kaldt denne
indsats for at redde Afghanistan for »Operation Ibn
Sina«. I den muslimske verden behøver man ikke at
forklare nogen, hvem Ibn Sina er. I Europa ville man
ikke have været nødt til at forklare det – i hvert fald
ikke før for et stykke tid siden – fordi Ibn Sina generelt
var en af de store giganter i den universelle historie.
Han var også meget velkendt i Europa som Avicenna.
Han levede fra 980 til 1037, altså for omkring tusind år
siden. Han var et vidunderbarn. Han kunne Koranen
udenad, da han var 10 år gammel. Han blev født i Afshana, nær Bukhara, som i dag er Usbekistan. Hans far
stammer fra Balkh, som ligger nær Mazar-e-Sharif,
i det nuværende Nordafghanistan. Han blev uddannet i islams gyldne tidsalder – hvad der startede med
det abbasidiske dynasti i Baghdad, omkring 750 e.Kr.
I denne periode havde man så den utrolige oversættelse af alle de græske klassiske lærde. Der var mange
mennesker, som enten tilhørte Aristoteles’ tradition,
peripatetikerne, eller Platons tradition, neoplatonikerne. Og Avicenna, Ibn Sina, kendte mange af dem;
især al-Kindi, al-Farabi, men han læste også Almagest
fra Ptolemæus og Euklids bøger. Så han var yderst veluddannet, og meget hurtigt udviklede han et talent
til at blive en fremragende læge. Han var i stand til
at helbrede mange af de fremtrædende personer omkring sig, så han havde adgang til de øverste emirers
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vigtigste biblioteker.
Under alle omstændigheder udviklede han en meget vigtig filosofisk idé, nemlig forestillingen om den
»nødvendige eksistens«. Det er et meget dybtgående
begreb. I bund og grund er det en teologisk diskussion om universets evighed, og hvorfor der må være
en endelig årsag, som er ansvarlig for alt, hvad der er
betinget af universet. Dette ville føre for langt væk
fra seminaret lige nu, jeg har netop holdt et indlæg
om det, som man forhåbentlig snart kan finde på internettet. [Se »Operation Ibn Sina: Toward a World
Health Program« https://schillerinstitute.com/
blog/2022/01/15/operation-ibn-sina-toward-a-worldhealth-program/] Men han er naturligvis mest berømt for det faktum, at han var en af de store læger
gennem tiderne. Han var på samme niveau, hvis ikke
større, end den græske læge Galen eller Hippokrates. Han udviklede en hel lægevidenskab, som han
nedskrev i den berømte »Medicinsk Regelsæt«, som
straks i det 12. århundrede blev oversat til latin og
spansk. Den påvirkede den europæiske og islamiske
lægevidenskab indtil det 18. og 19. århundrede. Han
udviklede viden om mange nye sygdomme som kræft
og diabetes. Han havde en absolut viden om anatomi,
og han udviklede 760 lægemidler. Under alle omstændigheder var han en helt enestående læge
Og det var ham, der opdagede vigtigheden af karantæne. Det er sådan, jeg husker ham, fordi vi har
en pandemi. Vi har COVID-19, og karantæne er en af
de vigtigste måder at bekæmpe infektioner på. Det
var Ibn Sina, der opdagede det. Der findes en smuk
gammel film fra 1956, som jeg kun kan råde jer til at
se. Den hedder »Ibn Sina«, og det er historien om Ibn
Sina, der forklarer sine samtidige, hvordan man skal
isolere sig, hvordan man skal vaske hænder, hvordan
man skal udvise hygiejne. Den er blevet offentliggjort
af den usbekiske regering, og hvis du vil have et sanseligt indtryk af Ibn Sina, bør man se denne film og
lytte til min præsentation af hans liv.
Jeg sagde, at vi er nødt til at gøre denne indsats for
at redde Afghanistan, Operation Ibn Sina, for hvad
har Afghanistan brug for? De har brug for et moderne
sundhedssystem, de har brug for moderne hospitaler
til at behandle alle disse sygdomme. Og opbygningen
af et moderne sundhedssystem skal være begyndelsen til at overvinde underudviklingen og det ufattelige sammenbrud i økonomien ved at genopbygge
Afghanistans økonomi i forhold til nabolandenes
store projekter – Bælte- og Vej-Initiativet, udvidelsen
af CPEC, den økonomiske korridor mellem Kina og
Pakistan, fra Pakistan gennem Kabul til Usbekistan
– gennem Khaiber Pas og andre projekter. Der er behov for en international indsats for ikke kun at redde
befolkningen nu. Vi må appellere til verden; FN har
krævet, at der omgående sendes 5 milliarder dollars.
Det er det største beløb, som FN nogensinde har anmodet om til en øjeblikkelig humanitær krise. Disse
penge skal stilles til rådighed. Aktiverne må frigøres.
Men derefter appellerer jeg til alle lande, men især til
Schiller Instituttet 9

europæerne og USA, som har et enormt moralsk ansvar,
fordi vi var der i 20 år. Man kan ikke bare forlade et land,
bare fordi man ikke kan lide det politiske system, der har
overtaget magten, og straffe befolkningen ved at dræbe
halvdelen af den eller mere.
Jeg appellerer til hele verden om at deltage i Operation Ibn Sina. Ikke kun for at yde den umiddelbare humanitære bistand, men også for at opbygge den afghanske
økonomi sammen med nabolandene, de centralasiatiske
republikker, Pakistan, Iran, men naturligvis også Kina,
Rusland og Indien, som alle har en interesse i at stabilisere denne region. Afghanistan befinder sig på et geopolitisk helt afgørende sted, hvilket er grunden til, at briterne
udformede »Det store Spil« som en måde at destabilisere
først det zaristiske Rusland, derefter Sovjetunionen og
nu forhåbentlig efter deres mening, Rusland og Kina. Det

må stoppe. Afghanistan har fortjent en lys fremtid. Derfor mener jeg, at Operation Ibn Sina er den bedste måde
at samle kræfterne til dette formål. Man har brug for en
spændende figur som Ibn Sina, som er alle islamiske folks
stolthed i hele regionen, til at samle sig om og gøre det til
symbolet på en smuk fremtid for Afghanistan.
Hvis vi kan mobilisere den moralske modstandskraft
og den moralske robusthed til at gøre dette, tror jeg samtidig, at vi vil gøre det bedste for at redde vores egen civilisation, for det er endnu ikke afgjort, hvad der kommer
ud af denne særlige periode i historien. Hvis vi kan være
gode i et område som Afghanistan, så er der håb om, at vi
kan løse de større strategiske kriser. Hvis vi hjælper Afghanistan nu, er dét det bedste, vi kan gøre, ikke kun for
det afghanske folk, men for hele civilisationens fremtid.
Så jeg appellerer til jer, deltag i Operation Ibn Sina.

Klassisk musik: Historisk optagelse i Virum Kirke en albansk kulturskat er genoplivet
Af Feride Istogu Gillesberg
3. januar 2021 – En delegation af fantastiske albanske kunstnere fra Tirana, Albanien, gik sammen med en
schweizisk-albansk pianist og to danske sangere om at
indspille 50 albanske traditionelle sange, der var arrangeret af Lola Gjoka (Aleksi), den første albanske pianist.
Lola Gjokas sange er en sammensmeltning af autentiske
albanske folkesange og klassisk musik – en kulturskat,
som nu efter syv årtier vil gense dagens lys.
Lola Gjoka (Aleksi) 1910-1985, var den første albanske pianist, og spillede en afgørende rolle for at bringe
klassisk musik til Albanien. Lola arrangerede 50 albanske
sange, baseret på autentiske albanske folkesange, der stadig var levende, som de blev sunget af lokalbefolkningen
rundt om i landet. Lola Gjoka (Aleksi) skrev melodierne
ned og komponerede derefter klaverakkompagnement til
sangene, så det var så tro mod sangenes autenticitet som
muligt. Disse sange blev en del af de klassiske koncerter,
som hun gav sammen med de første bel canto-operasangere i Albanien.
I 1912 fik Albanien endelig sin uafhængighed efter 500
års brutal besættelse af Det Osmanniske Rige - en uafhængighed, der blev opnået mod alle odds. Da tyrkerne
endelig var ude, forsøgte nabolandene alt, hvad de kunne, for at dele Albanien mellem sig, hvilket til dels lykkedes. Da vi endelig fik en nation, var ønsket om at komme
ud af den ekstreme politiske, økonomiske og kulturelle
tilbageståenhed levende i Albaniens sjæl og ånd.

des klaverlærer var meget begejstret for Lolas musikalske
talent. Lola Gjoka studerede på musikkonservatoriet i
Sevastopol og havde et år tilbage, da hendes studier blev
afbrudt. I 1932 blev der udstedt et ultimatum i form af en
lov til indvandrerne: enten skulle de blive statsborgere i
Sovjetunionen eller forlade landet. Familien var for patriotisk til at opgive deres albanske identitet, da de vidste,
hvor hårdt det havde været for deres folk at opnå uafhængighed.
Derfor besluttede familien at vende tilbage til Albanien. Lola var 21 år gammel da hun ankom til Albanien
som den første albanske pianist. Senere afsluttede hun
sin uddannelse i Athen efter at have vundet en klaverkonkurrence i Wien.
Da Lolas familie forlod Krim, tog de klaveret med, da
de vidste, at der ikke fandtes klaverer i Albanien. Turen
endte tragisk, da Lolas lillebror døde på rejsen. Da de
ankom til Korca i Albanien, hjalp gamle venner familien
med at slå sig ned, og Lola begyndte at give undervisning
til piger og drenge fra mere velhavende familier for at tjene til livets ophold for familien, som havde mistet hele
deres opsparing på grund af hyperinflation.
Da Lola kom til Korca, var kimen til en kulturel renæssance allerede blevet lagt af den første albanske lyriske operasanger, Mihal Ciko, som var kommet tilbage fra
udlandet i 1920’erne. Han var den første albaner, der studerede i Milano på Guiseppe Verdi-konservatoriet. Mihal
skabte stor begejstring, og ikke kun i Albanien. Han deltog i den internationale folkesangskonkurrence på Fiera
di Milano i 1924, hvor han fremførte albanske folkesange.
Hvordan den klassiske musik fandt vej til
Sange som aldrig var blevet sunget uden for Albanien før.
Albanien
Lola Gjoka (Aleksi) blev født i Sevastopol på Krim. Mihal Cikos fortolkning var så bevægende, at han vandt
Hendes forældre var albanske indvandrere. Hendes far konkurrencen.
Lola Gjoka og Mihal slog sig sammen og flere opeelskede at synge albanske folkesange, og han var en passioneret mandolinspiller. Han elskede musik og ønskede, rasangere kom tilbage til Albanien – sopranerne Jorgjia
at hans datter skulle have mulighed for at spille klaver, Felice Truja, Tefta Tashko, Maria Kraja, tenoren Kristaq
så han købte et klaver til Lola. Da hun var 9 år gammel, Antoniu og barytonen Kristaq Koco. Kimen til en kultubegyndte Lola at få klaverundervisning i skolen, og hen- rel renæssance blev dannet, med Lola Gjoka i epicentret.
10 Schiller Instituttet

december 2021-januar 2022

Den store pianist akkompagnerede alle sangerne i
Verdi- og Puccini-arier, tyske sange og meget mere og
albanske folkesange var ligeledes en vigtig del af koncerterne. Tefta Tashko og de andre sangere kom til Lola
med sange fra forskellige dele af Albanien, så Lola kunne
skrive dem ned og arrangere klaverakkompagnement til
dem, med respekt for folkesangenes autenticitet. Lola
Gjoka (Aleksi) og Tefta Tashko blev beskrevet som bier,
der samlede honning fra alle de forskellige blomster i den albanske have.
Disse sange blev en kulturel skat,
der fyldte folkets hjerter med skønhed, kærlighed, optimisme og håb om
en bedre fremtid. Dette var starten på
en kulturel renæssance i 30’erne og
40’erne, som varede i flere årtier.
I 1970’erne omarbejdede Lola sine
sange endnu en gang, og hendes sidste ønske, inden hun døde i 1985, var,
at disse sange skulle være tilgængelige
for den nye generation. På grund af
helbredsproblemer udgav Juki, Lolas eneste barn, først en bog med sin
mors 52 sange i 2007, men de blev aldrig indspillet.
Jeg blev først introduceret til nogle
af Lola Gjokas (Aleksi) sange af den schweizisk-albanske
pianist Ermira Lefort, som kom til Danmark i 2019 for,
sammen med mig, at opføre to af Lola Gjokas sange ved
koncerten »A Musical Dialogue of Cultures«, arrangeret
af Schiller Instituttet, Russisk-Dansk Dialog og Det Kinesiske Kulturinstitut. Ermira og jeg blev derefter af det
danske konsulat i Tirana inviteret til at give en koncert
med et dansk-albansk program. På grund af Corona blev
koncerten udsat til den 5. juni 2021. Skæbnen ville, at
Ermira ikke var i stand til at komme til Tirana, og jeg
derfor havde brug for en erstatning. Det blev pianisten
Rudina Ciko, og det var virkelig held i uheld.
Da jeg i maj havde mødt Rudina i Tirana, havde hun
givet mig bogen med de samlede sange af Lola Gjoka
(Aleksi). Det var nogle uger før vores koncert og indimellem havde jeg tid til at kigge på sangene og opdagede, at
hver enkelt af dem var både speciel og meget smuk. Efter
koncerten i Tirana, på vej tilbage til Danmark, fik jeg den
idé, at disse sange burde indspilles. Hver sang var som
en perle i en række af perler, der tilsammen udgjorde en
smuk halskæde, Folk burde have tilgang til denne skat.
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Gnisten, der ventede på at blive til rigtig ild

Jeg besluttede mig for at gøre mit for at få disse sange
indspillet. Gennem Rudina Ciko mødte jeg hendes mand,
dirigenten Zhani Ciko, søn af den berømte bel cantosanger Mihal Ciko, Lola Gjokas (Aleksi) veninde. Zhani
Ciko var et barn af den kulturelle renæssance og bar den
levende arv fra den albanske kulturelle renæssance i sit
hjerte og sind. Zhani Ciko organiserede også den første
opførelse af Beethovens 9. symfoni i
Albaniens historie i 1970’erne.
Da jeg fortalte Zhani idéen om at
indspille alle Lola Gjoka (Aleksis) sange, blev han meget begejstret og begyndte straks at arbejde på at realisere
den. Zhani organiserede en gruppe af
talentfulde sangere, herunder den meget kendte sopran Mariana Leka, sopranen Erlinda Agolli, tenoren Gerald
Murraj, barytonen Antonio Zefi og
Rudina Ciko, der akkompagnerede på
klaver. Sammen med den store pianist
Ermira Lefort, den kendte danske tenor Stig Fogh Andersen og mig selv, en
dansk-albansk sopran, blev der dannet
en gruppe, som kunne realisere ideen.
Vi mødtes alle i Danmark for at
gennemføre projektet. Takket være Knud Rasmussen, organist i Virum Kirke, så åbnede Virum Kirke sine døre
for os, så vi kunne lave optagelserne der. Og takket være
Stig Fogh Andersen, hans søn Ask og Stigs gode veninde
Heidrun Beer, så fik vi gennemført optagelserne. Det lykkedes at indspille de 50 sange på mindre end fire dage den
27.-30. december 2021. Vi afsluttede optagelserne med at
filme en lille koncert i kirken, da Corona gjorde publikum
umuligt.
Indspilningen af disse 50 sange er en historisk begivenhed, da det aldrig er sket før. Udgivelsen af de samlede sange på en dobbelt-cd vil finde sted i slutningen af
februar i år og vil ikke kun være en skat, der atter vil blive
en del af den albanske kulturarv, men også en perle, der
vil blive indføjet i den europæiske kulturskat.
Må cd’erne så være en inspiration til at holde mange
koncerter og kulturelle udvekslinger mellem Albanien og
mange andre nationer.
For at bestille kopier af cd’erne kan man kontakte Feride Gillesberg på: feridegillesberg@gmail.com.
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Kan krig med Rusland
stadig undgås?
Se videokonferencen fra d. 22. januar:
www.schillerinstitut.dk/si/?p=32304

Se videokonferencen med taler af Helga Zepp-LaRouche,
Ruslands viceambassadør til FN m.fl.

Den sidste krig eller varig fred

24. januar (EIRNS) – Fra det øjeblik sidste fredag,
hvor den russiske udenrigsminister Sergey Lavrov og
USA’s udenrigsminister Tony Blinken meddelte, at de
havde mødtes, og var blevet enige om, at USA ville give
et skriftligt svar på Ruslands presserende sikkerhedsproblemer, har briterne været på overarbejde for at sikre, at
intet af den slags nogensinde sker – eller i det mindste at
det skriftlige svar, som Blinken giver, vil være en yderligere antirussisk provokation.
For det første er der de intensiverede direkte militære deployeringer: endnu et amerikansk fly med sofistikerede våben til en Kiev-regering med pro-nazistiske
elementer; overførslen af ukrainske raketkastere og andre tunge våben til konfliktzonen ved Donbas; og Pentagon bekræftede, at præsident Biden havde instrueret
dem om, at sætte 8.500 amerikanske tropper i forhøjet
beredskab, med henblik på en potentiel udstationering
i Europa, baseret på en briefing om »militære muligheder«, som forsvarsminister Austin og chefen for de fælles
stabschefer, general Milley, havde præsenteret ham for.
Disse muligheder omfattede at sende op til 50.000 amerikanske tropper til Østeuropa – tiltag, som russerne vil
opfatte som en direkte militær trussel.
Så er der de britiske psy-ops: En anonym diplomat
i Beijing rapporterede, at den kinesiske præsident Xi
Jinping havde bedt Putin om at vente med at invadere
Ukraine til efter de olympiske vinterlege (hvilket afvises af den kinesiske og russiske regering); og endnu en
omgang antirussiske floskler fra Blinken (det vil medføre »massive konsekvenser« for Rusland, hvis en »eneste yderligere russisk enhed« trænger ind i Ukraine) og

fra Karen Pierce, den britiske ambassadør i
USA (»man vil altid finde Storbritannien i
den forreste ende af feltet«, når det gælder
om at gå efter Rusland).
»Hvad der står klart,« rapporterede
Helga Zepp-LaRouche i dag, »er, at vi befinder os i en ekstremt farlig situation, og i
betragtning af antallet af forrykte personer
i ledende stillinger, og også den absolutte
sikkerhed for fejlberegninger, baseret på forkerte erkendelsesmæssige holdninger, tror
jeg, at den eneste konklusion, vi kan drage af
den nuværende situation, er, at vi må gå ind
i en total mobilisering mod krig, og vække
især den amerikanske offentlighed, fordi de
er den vigtigste faktor, som ikke er informeret om, hvad
faren ved situationen er.«
Rusland forventer et svar i denne uge, fortsatte hun,
og det svar kan ikke undgå at tage fat på deres eksistentielle sikkerhedsproblemer, ved at nedfælde skriftlige garantier for, at NATO vil ophøre med sin ekspansion mod
øst op til Ruslands grænser. Men på nuværende tidspunkt tyder alt på, at USA ikke vil gøre noget sådant.
Hvis det er tilfældet, advarede Zepp-LaRouche, så befinder vi os i et opgør om en nedtælling til Ruslands aktivering af deres egne »militærtekniske foranstaltninger«
– som kunne omfatte opstilling af hypersoniske Zirconmissiler på ubåde inden for fem minutters flyvetid fra
begge amerikanske kyster.
For at en antikrigsmobilisering kan blive en succes,
må den imidlertid ikke blot udstede udtalelser mod krig,
men den skal tage fat på to centrale politiske punkter:
1) identificere, hvem der står bag drivkraften til krig, og
hvorfor (det kollapsende transatlantiske finansimperium); og 2) præsentere et program til opbygning af en
varig fred – baseret på den politik for global økonomisk
genopbygning, der er beskrevet i LaRouches fire love.
Som den daværende præsidentkandidat Lyndon
LaRouche beskrev problematikkerne for næsten 40 år
siden, i den indledende sætning i et »Udkast til aftalememorandum mellem USA og Sovjetunionen« fra den
30. marts 1984: »Artikel 1: Generelle betingelser for fred.
Det politiske grundlag for varig fred skal være: a) Den
ubetingede suverænitet for hver eneste nationalstat og
b) samarbejde mellem suveræne nationalstater om at
fremme ubegrænsede muligheder for at deltage i fordelene ved teknologiske fremskridt til gensidig fordel
for hver eneste nation.« (www.larouchepub.com/eiw/
public/1991/eirv18n02-19910111/eirv18n02-19910111_026the_larouche_doctrine_draft_memo-lar.pdf)
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