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Kræv folkeafstemning om
Lissabon-traktaten
Hold Michael Bloomberg
ude af Washington!
City of London og Wall Street
vil hverken have Hillary Clinton
eller Barack Obama som præsident, men i stedet den hovedrige
finansmand Michael Bloomberg.
I takt med at den økonomiske
krise bliver dybere og dybere,
ønsker de, at han bliver en amerikansk Mussolini.

læs side 2 og 8

Panik på
finansmarkederne!

Det er nu næsten ni måneder
siden, at den finanskrise, Lyndon
LaRouche havde advaret imod,
brød ud, og de første banker blev
insolvente pga. investeringer i
amerikanske subprime-lån. Siden har kreditkrisen høstet mange ofre, boble efter boble er kollapset på finansmarkederne, og
det har vist sig, at de priser man
i de sidste mange år har købt og
solgt værdier til, intet har at gøre
med virkeligheden.

»Lissabon-traktaten er den samme som EU’s kuldsejlede forfatning. Formen er bare ændret for
at undgå folkeafstemninger.«

»Derfor foretrækker jeg at gå
langsomt frem, knuse den nationale suverænitet lidt efter lidt,
undgå alt for hurtige overgange
fra national til føderal magt… «

- Giscard d’Estaing
- Giuliano Amato
Tidligere fransk præsident og Tidligere italiensk statsminister og
formand for forfatningskonventet viceformand for forfatningskonventet
Kan vi danskere blive så navlebeskuende og afkoblede fra de politiske processer i verden omkring
os, at vi stiltiende lader os frastjæle
vores suverænitet og demokrati?
I den manglende diskussion om
Lissabon-traktaten ser det faktisk
sådan ud. Gransker man traktaten,
ser man, at den blot er en svært
forståelig, omskrevet version af
den EU-forfatning, som vælgerne
i Frankrig og Holland stemte klart
nej til i 2005.

Det er i krisetider, som dem vi er
på vej ind i, at vi for alvor har brug
for vores nationalstat som beskyttelse imod finansverdenens ubarmhjertige økonomiske overgreb. Vi
må derfor kræve en dansk folkeafstemning om Lissabon-traktaten,
og på lignende vis har befolkningerne i de andre europæiske lande
en moralsk ret til en afstemning om
traktaten.
Vær ikke en passiv tilskuer når
din fremtidige skæbne afgøres. læs side 2-3

Finanskollaps!

LaRouches løsning eller fascisme?
Washington: Med et nyt Bretton
Woods finanssystem kan vi besejre
den fascisme, der truer os i dag.
Vi er på vej mod en global sammenbrudskrise. Ikke en recession!
Ikke en depression! En global sammenbrudskrise...
Der er netop nu ikke noget som
helst Europa kan gøre for at forsvare sig selv. Så længe Maastrichtaftalerne er gældende, så længe
landene i det vestlige og centrale
Europa er underlagt disse aftaler,
vil de stå aldeles impotente. De har
ikke længere nationalstatsbeføjelser. De vigtigste nationalstater med
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..
The Noosphere vs. The Blogosphere

Is The Devil
in Your Laptop?

intakte suverænitetsbeføjelser er
de fire stormagter: USA, Rusland,
Kina og Indien. Omkring dem er
der lande, som kan og vil samarbejde i et fælles projekt. Disse kræfter
kan bringes sammen som nationale
kræfter, og hvis de når frem til en
aftale og enes om en reform, så kan
det lykkes for os. Og da vi er kommet så tæt på helvede, som vi er, er
vi måske mere tilbøjelige til ikke at
begå tidligere tiders fejltagelser igen.
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50-års infrastrukturplan for Danmark
L A RO U C H E pac.com
POLITICAL ACTION COMMITTEE

$5

suggested
contribution

Er fanden løs på internettet?

De unge bruger stadig mere tid på
internettets sociale netværk som
Arto, FaceBook og MySpace. Er
det blot uskyldigt tidsfordriv eller en social programmering af
de unge, der bærer ansvaret for
den tiltagende mord- og selvmordsepidemi?

læs side 10

»Sjældent har så få skuffet så mange så meget«,
fristes man til at sige ved et studie af Infrastrukturkommissionens visioner for fremtidens investeringer i Danmark.
Tom Gillesberg giver i stedet et bud på nogle af
de visioner for den fremtidige danske infrastruktur,
man burde have fremlagt.
På samme måde som John F. Kennedy transformerede USA’s økonomi med sin beslutning
om at sætte en mand på månen, må vi gøre det
samme i dag, med bygningen af en Kattegatbro
og et dansk magnettognet. Det danske magnettognet vil så blive en del af et verdensomspændende
superhurtigt magnettognet, der for alvor kan konkurrere med biler, lastbiler og fly.

www.schillerinstitut.dk

35 43 00 33
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si@schillerinstitut.dk
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Kræv afstemning om Lissabon-traktaten!
Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark, 11. marts 2008
Siden slutningen af juni har verdens finanssystem været ramt af en
systemkrise, der er blevet værre fra
måned til måned. Ingen ved, hvor
længe systemet stadig står, men
verdens ledende private finansinteresser forsøger at gøre nationalstaterne så impotente, at de ikke kan
iværksatte den form for løsning,
som Franklin D. Roosevelt brugte
til at bringe USA ud af 30’ernes
depression.
I Europa forsøger man at gennemtvinge Lissabon-traktaten hen
over hovedet på befolkningerne,
mens man i USA forsøger at bane
vejen for, at Michael Bloomberg,
den hovedrige finansmand der er
borgmester i New York, kan indsættes som USA’s næste præsident
(eller i første omgang vicepræsident). Der skal han så gennemtvinge et fascistisk nedskæringsprogram.
Den amerikanske økonom og
statsmand Lyndon LaRouche har
fremlagt en vej ud af finanskrisen
og har samtidig, med hjælp af sin
ungdomsbevægelse, LYM, haft
stort held til at spolere Michael
Bloombergs karriereplaner. Her
i Danmark har Schiller Instituttet
gentagne gange fremlagt løsninger til finanskrisen – senest da vi
den 17. januar havde foretræde for
Folketingets Politisk-økonomiske
udvalg (se side 9) – og sætter nu
sammen med vore venner i resten
af Europa alle sejl til for at spænde
ben for Lissabon-traktatens ophævelse af den nationale suverænitet.
Det er i krisetider, at vi for alvor har brug for vores nationalstat
som beskyttelse imod finansverdenens ubarmhjertige økonomiske
overgreb, og vi må derfor kræve
en dansk folkeafstemning om Lissabon-traktaten, så vi kan undgå at
miste vores nationale suverænitet
og vor fremtidige demokratiske
indflydelse. På lignende vis har befolkningerne i de andre europæiske
lande en moralsk ret til en afstemning om traktaten.

EU-forfatningen om igen

Kan vi danskere blive så navlebeskuende og afkoblede fra de politiske processer i verden omkring
os, at vi stiltiende lader os frastjæle
vores suverænitet og demokrati?
I den manglende diskussion om
Lissabon-traktaten ser det faktisk
sådan ud. Gransker man traktaten,
ser man nemlig, at den blot er en
svært forståelig, omskrevet version af den EU-forfatning, som vælgerne i Frankrig og Holland stemte
klart nej til i 2005. En EU-forfatning, der ville være stemt ned i
Danmark, hvis en folkeafstemning
havde fundet sted.
Den forfatning man ikke kunne
få befolkningerne i EU til at acceptere på demokratisk vis, forsøger
man nu i stedet med et snuptag at
gennemtrumfe som Lissabon-traktaten, uden en offentlig debat der
kunne alarmere befolkningen. Da
den danske grundlovs §20 kræver
enten en folkeafstemning eller 5/6
flertal i Folketinget i tilfælde af
suverænitetsafgivelse, har denne
strategi krævet både luskeri og en
kreativ omgåelse af sandheden.
Den danske regering fik – med
fuld opbakning fra Helle Thorning-

Schmidts Socialdemokrati – traktaten undersøgt af statens jurister og
fik modificeret ni passager i teksten
på en måde (bl.a. ved at lægge dele
af traktaten ind under de nuværende
danske forbehold), så man kunne
argumentere for, at der i traktaten
ikke er yderligere suverænitetsafgivelse i forhold til de tidligere
EU-traktater, Danmark allerede har
indgået. Vel vidende, at Lissabontraktaten er en de facto oprettelse
af Den europæiske Union, hvor EU
optræder som en juridisk person.

Rasmussen ved sit nylige besøg hos
George W. Bush i Crawford, Texas,
hyldede Bush med ordene »Du, hr.
præsident, og USA har mere end
nogen anden fremmet denne vision
om frihed og demokrati. Tillad mig
at give dig min hyldest for dette«.

Hvorfor har man så travlt?

Men hvorfor har den europæiske elite så travlt med at få Lissabon-traktaten igennem? Det er jo
allerede lykkes at begrænse de nationale regeringers spillerum kraf-

Schiller Instituttet har sammen med sine samarbejdspartnere en kampagne over hele Europa, for at få en folkeafstemning om Lissabon-Traktaten.
Her er det aktivister fra det tyske parti Bürgerrechtsbewegung Solidarität,
BüSo, der er ude for at mobilisere befolkningen.
EU vil kunne indgå traktater og
lovgive på medlemsstaternes vegne, kræve medlemslandenes deltagelse i militæroperationer, og EU’s
lovgivning går forud for de enkelte
medlemslandes. Intentionen bag Lissabon-traktaten er derfor den kraftigste suverænitetsafgivelse i dansk
historie og SKAL derfor til folkeafstemning for at opnå gyldighed.
Da den danske regering har vur-

»Det er i krisetider, at vi for alvor
har brug for vores
nationalstat
som beskyttelse
imod
finansverdens ubarmhjertige økonomiske
overgreb....«
deret, at befolkningen kunne finde
på at sige nej til Lissabon-traktaten,
vil man ikke lade en folkeafstemning finde sted, men vil i stedet,
med så lidt diskussion som muligt,
lade Folketinget ratificere traktaten
i løbet af foråret. Derefter vil man så
bringe i hvert fald to af de fire danske undtagelser – retsforbeholdet
og militærforbeholdet – til afstemning til efteråret. Hvis danskerne så
stiltiende accepterer denne skæbnesvangre afgivelse af suverænitet og
fremtidig demokratisk indflydelse,
regner Anders Fogh Rasmussen
med en belønning i form af ansættelse som Europas nye præsident
eller en anden vigtig international
toppost. En post han allerede har
forsøgt at gøre sig fortjent til gennem et parløb med Bush-regeringen
i alle dens overgreb imod international lov og ret, og hvor Anders Fogh

tigt gennem globalisering, over 80
procent af medlemslandenes love
besluttes allerede nu i EU, og Den
europæiske Centralbank, ECB, og
euroen sætter jo rammerne for de
europæiske landes økonomiske
politik. Hvorfor ikke bare vente til
befolkningerne er rede til frivilligt
at opgive deres nationer og tage
skridtet fuldt ud til et nyt europæisk
imperium, der både har præsident,
udenrigsminister og fælles regering?
Svaret skal findes i den internationale systemiske finanskrise,
der med udgangspunkt i USA,
skyller ud over verden. Subprimekrise, boligkrise, kreditkortkrise,
firmaobligationskrise, aktiekrise,
realkreditkrise, bankkrise, dollarkrise og kraftig stigende inflation
er blot nogle af tegnene på, at den
nuværende uro i finansverden ikke
er et økonomisk tilbageslag eller
en recession, men et sammenbrud
af hele det internationale valuta- og
finanssystem. En krise, der vækker
skræmmende minder om krisen i
30’erne, men som kan få økonomiske og politiske effekter, der er
langt større.

Roosevelt eller fascisme

Selv om vi gennem de seneste
mange år har vænnet os af med at
fungere som nationalstat, og at træffe vores egne politiske beslutninger
– den danske nationalbank har f.eks.
længe blot kopieret ECB’s politik
– er det under sådanne dramatiske
økonomiske omstændigheder, at
nationalstaten for alvor behøves.
Kun nationalstaten kan forsvare
befolkningen og dens økonomiske
velfærd imod den vilde storm på finansmarkederne, sikre fungerende
banker og kreditgivning, og sætte
nye infrastrukturprojekter i gang,
der opbygger landet og sætter skub
i økonomien. Den valutaparaply vi
her i Danmark har slæbt rundt på, i
form af den danske krone, og som

vi ikke har haft brug for, så længe
det var godt vejr, er god at have, når
regnen pludselig styrter ned.
Vi kan tage ved lære af USA
og Franklin D. Roosevelt, der fra
1933 og fremefter førte en politik,
der trak USA ud af depressionen
og byggede en imponerende økonomisk maskine, der besejrede
den internationale fascisme og
genopbyggede verden efter 2. Verdenskrig. Det gjorde USA ved ikke
længere at lade sin politik diktere
fra den internationale finansverden,
men ved i stedet at stoppe det spekulationsorgie, der havde præget
1920’erne. Man tog et opgør med
finansverdenen, satte finanssystemet under konkursbehandling og
vendte tilbage til en politik for at
sikre befolkningen og nationens
almene vel. Der blev bygget store
infrastrukturprojekter og lavet massive investeringer i landbrug, industri og teknologisk udvikling.
I Europa, derimod, blev den
form for nationaløkonomiske tiltag
forhindret gennem finansverdenens støtte til Mussolinis og Hitlers magtovertagelse. I stedet for at
afskrive de store gældsposter blev
den fysiske økonomi udplyndret og
befolkningen tvunget til at betale
regningen. Private finansinteresser fik lov til at overtage statens
værdier i OPP-lignende projekter
(Offentligt Privat Partnerskab), og
befolkningen måtte se sin levestandard styrtdykke i takt med de
stadigt kraftigere nedskæringer. De
velstillede klarede sig fint, mens de
svage blev klassificeret som »unyttige medspisere«, der blev lagt for
had eller helt skaffet af vejen. De
økonomiske projekter, der blev sat i

sammen, og med det myten om
globaliseringens velsignelser, vil
det være naturligt for de forskellige
befolkninger at vende sig til deres
respektive regeringer, med krav om
at de beskyttes imod den internationale finanskrises hærgen, og at
der nationalt skabes de nødvendige
kreditter til at sikre den økonomiske genrejsning. Men det kan kun
ske, hvis der stadig er nationale regeringer, der er i stand til at træffe
suveræne beslutninger! Netop nu er
den finansielle verden i færd med at
gentage sit eksperiment fra 30’ernes Europa: At gøre de folkevalgte
regeringer til impotente marionetdukker, der blot lyder ordrer uden
hensyn til befolkningen.

Bloomberg som præsident?

I Europa sker det gennem ECB,
euroen og indførelsen af Lissabontraktaten. I USA ved, at Barack
Obamas kandidatur i det Demokratiske Parti skulle få Hillary Clinton
– som man frygter, vil kunne lade
sig inspirere af Roosevelt-modellen
– til at kaste håndklædet i ringen.
Efterfølgende ville man så trække
tæppet væk under Obama gennem
afsløringen af hans tætte forbindelser til lyssky elementer i Chicago
og internationalt. Bolighajen Tony
Rezko, der er stik-i-rend-dreng
for den irakiskfødte milliardær
Nadhmi Auchi i London, er netop
nu under anklage for bestikkelse
og andre grove forbrydelser, og er
ikke blot en god ven til Obama,
men har skaffet både ham og hans
valgkampagner masser af penge.
Når Obamas kampagne så var kollapset, hurtigere end man kunne
nå at sige »Ny Alliance«, ville det

Tom Gillesberg (t.h.) i intens diskussion med folketingsmedlem Helge
Adam Møller fra Det Konservative Folkeparti under kulturnatten 2007.
gang, havde for det meste til formål
at ruste landet for krig. Verden kom
til at betale en frygtelig pris gennem 2. Verdenskrig, koncentrationslejre og folkemord.
Når nu det afregulerede internationale finanssystem bryder

være muligt at få City of London
og Wall Streets favoritkandidat til
posten som USA’s næste præsident,
Michael Bloomberg, valgt ind som
uafhængig kandidat.
Gennem LaRouches og LYM’s
fortsættes side 8
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Panik på Finansmarkederne
Det er nu næsten ni måneder
siden, at den finanskrise, Lyndon
LaRouche havde advaret imod,
brød ud, og de første banker blev
insolvente pga. investeringer i
amerikanske subprime-lån. Siden
har kreditkrisen høstet mange ofre,
boble efter boble er kollapset på finansmarkederne, og det har vist sig,
at de priser man i de sidste mange
år har købt og solgt værdier til, intet
har at gøre med virkeligheden.
Bortset fra en tyve procents nedskrivning af de danske aktieværdier, og at Sydbank måtte overtage
Bank Trelleborg, har Danmark indtil nu gået fri af krisen. Fredag den
7. marts mærkede man den dog, da
der pludselig var kæmpestore salgsordrer på det danske realkreditmarked, og de ledende aktører måtte
opgive at stille købs- og salgspriser
ved større handler. De danske realkreditobligationer, der ellers er kendt
for deres gode omsættelighed, kunne
pludselig ikke sælges, og priserne
faldt, mens renten steg.
Efterfølgende viste det sig, at
det var den hollandske obligationsfond Carlyle Capital Corporation,
CCC, der var kommet i vanskelig-
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heder og blev tvunget til at sælge
ud af sin 100 mia. kr. store beholdning af realkreditobligationer. CCC
havde gearet sin kapital næsten 30
gange, og da de fik tab måtte de,
som så mange andre spekulanter,

dække dem gennem at sælge ud
af de gode papirer – som f.eks. de
danske realkreditobligationer. CCC
overlever næppe, og det frygtes at
dets kollaps kan blive en snebold,
der udvikler sig til en finansiel lavine og trækker andre med i faldet.
I kølvandet på krisen er udgiften for
at forsikre sig imod tab på udlån af
penge steget fra time til time.

Likviditetspumpning

Over de sidste seks måneder
har Den amerikanske Føderalbank
sænket diskontoen fra 5,75% til
3,50%, og har sammen med Den
europæiske Centralbank, ECB, og
andre af verdens centralbanker, lånt
store milliardbeløb til de nødlidedne banker. Man har stillet en yderligere rentesænkning i udsigt midt
i marts og pumpede 200 milliarder
dollars ekstra likvid kapital ind i
markedet, først den 7. og så igen
den 11. marts. Men det var langt fra
nok til at vende stemningen, og for
folk i finansverdenen er det allerede
klart, at tingene ikke kan løses på
normal vis.
Den 8. marts tonede Torsten
Sløk, direktør i Deutsche Bank,
frem på Børsen TV og fortalte, at
denne krise er værre, end noget vi
tidligere har oplevet. Ved finanskrisen i 1998 var det eksempelvis én
hedgefond, LTCM, der kollapsede,
mens det i dag er næsten alle, der
mangler penge. Bankerne vil få store tab, og mange vil ikke overleve,
hvis ikke de får hjælp. Han angav
tre muligheder: 1) At oliefonde i
Mellemøsten stiller op med friske

penge til bankerne; 2) at man tillader bankerne at beholde dårlige
papirer på bøgerne til fiktivt høje
priser og 3) at de forskellige lande
går ind og dækker bankernes tab.
Der er samtidigt et voksende krav
i andre dele af finansverden om, at
Føderalbanken (og dermed de amerikanske skattebetalere) må redde
systemet gennem at overtage finansinstitutionernes dårlige gæld.

Dollarkrise

Allerede den 13. marts satte
dollaren historisk bundrekord overfor både euroen og kronen, og dagen efter, gik hele finanskrisen ind
i en ny fase. Bear Sterns, USA’s
femtestørste investeringsbank, kom
i solvensproblemer og Den amerikanske Føderalbank måtte stille op
med et ikke oplyst milliardbeløb
for at redde banken. Alle spørger
sig nu, hvilken bank der bliver den
næste, som brækker halsen. Tilliden
til både banker og den amerikanske
dollar er kraftigt faldende, og dollaren satte den 14. marts en ny bundrekord med en kurs på 4,75 kr.
Det sætter sagen på spidsen:
Forsøger USA at redde finanssystemet gennem at overtage den dårlige
gæld, vil det medføre, at dollaren,
der allerede er styrtdykket i værdi

i løbet af det sidste år, vil kollapse
og den voksende inflation i madpriser, oliepriser, råstoffer etc. vil eksplodere i hyperinflation. Og ryger
dollaren, trækkes hele verdensøkonomien med ned. Redder man derimod ikke bankerne, har man ikke
noget finanssystem.
Der er derfor reelt intet alternativ til den løsningsmodel, som Lyndon LaRouche har foreslået (se boks
side 9). Følg den fortsatte udvikling
på www.larouchepac.com, i Radio
Schiller på www.schillerinstitut.dk
og i Schiller Instituttets månedlige
nyhedsbrev Prometheus.
-tg

Lissabon-Traktaten: Den nye feudalisme
Poul E. Rasmussen, chefredaktør for Schiller Instituttets nyhedsbrev Prometheus, beretter, at Lissabon-traktaten blot er en omskrivning af den
afviste EU-forfatning, man forsøger at gennemføre uden folkeafstemninger. Etableringen af EU som et nyt Helligt romersk Imperium kan få katastrofale konsekvenser for os alle.
I slutningen af februar drog
statsminister Anders Fogh Rasmussen til USA for at aflægge et privat
besøg hos sin gode ven, præsident
George W. Bush, på ranchen i
Crawford, Texas. At de seneste meningsmålinger viser, at Bush er den
mest upopulære præsident i landets
historie, er ikke noget, der kan ryste
en dansk statsminister. Han fortryder ikke, at han gennem de seneste
seks års har kørt et usædvanligt tæt
parløb med præsident Bush. Kort
før afrejsen sagde Anders Fogh
Rasmussen til dagbladet Politiken:
»Demokratidagsordenen
har
været et fællestræk mellem os. Jeg
skal ikke lægge skjul på, at jeg synes, at det var forfriskende, da Bush
startede sin demokratidagsorden.
Det synspunkt, at verdens demokratier og verdens frie samfund må
stå sammen om at fremme demokrati og sikre menneskerettigheder,
der hvor det er muligt. Det er jo en
dagsorden, jeg er meget optaget af«.
Som bekendt blev statsminister
Rasmussens og præsident Bush’
kampagne for demokrati flettet
sammen med en »krig mod terror« og trukket ud til de allerfjernest egne af Irak og Afghanistan.
Men hjemme i Europa gælder der
åbenbart helt andre spilleregler. Her

står den danske statsminister knap
så fast på sine høje principper om
demokrati og menneskerettigheder.
I hvert fald ikke når det gælder den
Europæiske Union og danskernes

befolkning! Men det gør ikke indtryk på hverken Gordon Brown, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel eller
Anders Fogh Rasmussen. For de er
trætte af befolkninger, som mener
noget helt andet, end de selv.

»Derfor foretræk- Nyt omslag – samme indhold
Ved en festlig ceremoni i Porker jeg at gå lang- tugals hovedstad Lissabon den 13.
somt frem, knuse december 2007, satte statsminister
Anders Fogh Rasmussen sin underden nationale su- skrift på den nye traktat. Selv om
verænitet lidt ef- traktaten officielt indeholder 95%
de love og bestemmelser, der
ter lidt, undgå alt af
udgjorde den fælles europæiske
for hurtige over- forfatning, som vælgerne i Frankrig
gange fra national og Holland sagde nej til ved folkeafstemninger i maj og juni 2005,
til føderal magt… « havde det danske justitsministe- Giuliano Amato

Vicepræsident for
EU-forfatningskonventet

og de øvrige europæiske befolkningers ret til selv at bestemme deres
egen politiske fremtid.
EU’s nye grundlov, Lissabontraktaten, skal ikke sendes ud til
folkeafstemning. Heller ikke selv
om meningsmålinger har vist, at
der i samtlige 27 medlemslande
er et stort flertal, som ønsker det.
Faktisk hele 75 procent af Europas

Fra forfatning til traktat

rium den 4. december vurderet, at
den ikke indeholdt suverænitetsafgivelser i et omfang, der i henhold
til grundloven ville udløse krav om
en dansk folkeafstemning.
Det var meget belejligt, for så
kunne et flertal i Folketinget den
11. december udstyre statsministeren med et mandat til at underskrive traktaten og til at meddele sine
europæiske kolleger, at der ikke vil
blive afholdt en folkeafstemning
i Danmark. Den melding udløste
efter sigende spontane klapsal-

ver blandt de forsamlede stats- og
regeringsledere under et møde i
Bruxelles den 14. december. Man
kender jo kun alt for godt de »uregerlige danskere«. Vi sagde jo nej
til Maastricht-traktaten i 1992 og
nej til den fælles valuta i 2000.

Og ifølge eurobserver.com den 17.
juli 2007, erklærede Italiens indenrigsminister Giuliano Amato åbent,
at Lissabon-traktaten helt bevidst
skulle formuleres så uforståeligt, at
det ville være muligt at omgå kravene om folkeafstemninger.

Demonstration for folkeafstemning i Europaparlamentet.
At den nye traktat ikke skulle
til folkeafstemning i Danmark var
egentlig ikke nogen overraskelse.
Det var faktisk hele ideen. Da
Tysklands forbundskansler Angela
Merkel overtog formandskabet for
EU den 1. januar 2007, satte hun
sig i spidsen for en af de største diplomatiske operationer i moderne
europæisk historie. Embedsmænd
rejste luftrummet tyndt i et hektisk
penduldiplomati mellem alle de
europæiske hovedstæder. Formålet
var at sammensætte en formulering
af traktaten, der gjorde det muligt
at undgå folkeafstemninger, samtidig med at det oprindelige indhold
af den forkastede unionsforfatning
forblev uændret.
Ifølge en af forfatningstraktatens fædre, den fhv. franske præsident Valery Giscard d’Estaing,
lykkedes det for 95 % af indholdet.
Suverænitetsafgivelserne fra den
oprindelige forfatningstraktat er der
stadig. De er bare omformuleret.

Helligt Romerske Imperium

»Europa er et imperium. Et
ikke-imperialistisk ét, skal det siges. Men alligevel: Et imperium«.
Sådan lød EU-kommissionsformand José Manuel Barrosos svar
på et spørgsmål om fremtidens EU
under et pressemøde i Strasbourg
den 10. juli 2007.
Og det var ingen overdrivelse.
Med Lissabon-traktaten bliver unionen for første gang en »juridisk
person«. Det betyder, at EU kan
indgå aftaler med USA, Kina eller
hele den øvrige verden på vegne
af Europas borgere, uden først at
spørge de enkelte regeringer. Skulle en af de europæiske regeringer
stemme imod en sådan international aftale, vil det pågældende land
alligevel være bundet af aftalens
bestemmelser.
På lignende vis øges den lovgivende magt EU har. Allerede nu
fortsættes side 8
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»Vi kan besejre den

Det følgende er de indledende bemærkninger af statsmanden og
økonomen Lyndon LaRouche ved et privat frokostmøde for diplomater i den amerikanske hovedstad Washington DC den 30. januar
2008. Som optakt til talen blev der vist en videorapport »Føderalbanken kopierer hyperinflationen i Weimar«, lavet af LaRouches
Ungdomsbevægelse, om årsagen til den berømte hyperinflation i
Tyskland i 1922-1923, og den ganske tilsvarende årsag til den hyperinflationære krise, som netop nu er i færd med at bryde ud internationalt. Filmen kan ses på www.larouchepac.com.
Verden befinder sig nu i en situation, som er sammenlignelig med
det, der skete i Tyskland i perioden
1919-1921-1923. Og for nylig begik Den amerikanske Føderalbank
en fuldstændig idiotisk fejl [ved at
sænke renten -red.], og sammen
med regeringen, inklusive et [demo
kratisk] flertal i Kongressen under
ledelse af Nancy Pelosi, udløste
man det, der vil blive begyndelsen
til en brat hyperinflationær nedtur,
ikke kun hvad angår dollaren, men
i hele det internationale finanssystem. Hvis denne politiske tendens
fortsætter uforandret over de kommende måneder, vil vi udløse en
global kædereaktion, som i sidste
ende vil minde uhyre meget om krisen i Tyskland 1923.
Vi har at gøre med de samme
principper, økonomiske principper
eller inkompetence, som lå bag det,
der skete i Tyskland dengang, og som
resulterede i Hitler. Og vi har i dag i
USA et politisk fænomen svarende
til Hitler eller Mussolini. Som I måske har observeret, er der for nylig
sat en proces i gang, i samarbejde
med medierne i både USA og London, som er kontrolleret af finans-

interesser – de fleste af dem – med
det formål at ødelægge de førende
kandidater fra både det demokratiske og det republikanske parti.
I har set Guiliani, New Yorks
tidligere borgmester, som nu er
ødelagt; I kan se de igangværende
forsøg på at ødelægge Hillary Clinton. Det er en kampagne skabt af
medierne. I vil komme til at se, at
Obama, som lige nu føres frem, vil
blive ødelagt. Den udvalgte kandidat til posten som USA’s næste præsident er på nuværende tidspunkt
New Yorks borgmester Michael
Bloomberg, en fuldt ud anerkendt
fascist, der er kontrolleret af nøglefolk som George Shultz og co. Og
derfor ville en amerikansk regering
ledet af Bloomberg – hvis den altså
kunne overleve, hvilket den nok
ikke kan – være meget lig den Mussolini-regering, der blev etableret
i Italien i 1920’erne. Det vil være
den form for politisk system. Det er
hvad man foreslår. Så I er vidner til
en massiv manipulation.

Europa mangler regeringsmagt

Sagens andet aspekt er, at mens
alle disse numre er ganske åben-

lyse – og det er de i hvert fald for
os, som følger tingene indefra – så
er der intet hemmeligt ved dette
her; ikke for dem der ved, hvor de
skal lede – så er Europa fuldstændigt impotent. Hele den centrale
og vestlige del af det europæiske
kontinent er impotent. Der er ingen
regeringsmagt.
Ingen af landene i det vestlige
og centrale Europa har eksempelvis
nogen form for »lender of last resort« [en nationalbank i rollen som
den ultimative långiver -red.]. De
europæiske regeringer har ingen
suverænitet. Euroen, som den er
organiseret under Maastricht-aftalerne og er blevet udbredt til stadig
flere nationer i Europa, har frataget
de ledende lande i Central- og Vesteuropa deres suverænitet. Disse
lande har ikke længere nogen »lender of last resort«, og de er i færd
med at blive skubbet ud i en særdeles destruktiv proces, hvor deres
økonomier vil blive lukket ned.
De er komplet impotente, og
med mindre man bryder med euroen – f.eks. i Frankrig, Italien og
Tyskland, hvilket kunne forandre
situationen – er der ingen af regeringerne i det centrale og vestlige
Europa, som er i stand til at håndtere den igangværende krise. For
nærværende er de vigtigste regeringer på det europæiske kontinent
komplet impotente. Der er intet, de
kan gøre. De spiller ingen politisk
rolle i den nuværende situation – allerhøjest en birolle.
Nøglen til en mulig løsning ligger først og fremmest hos fire nationer: USA – under forudsætning
af nogle store forandringer, som vi
arbejder på indefra – Rusland, Kina
og Indien. Og måske flere til. Hvis
nogle af klodens ledende nationer
blev enige om at etablere et finansog betalingssystem, der lå tæt op
ad Franklin Roosevelts monetære
system, kunne vi stabilisere verden
med et nyt fastkurs valutasystem.
Ved at reorganisere hele kloden,
nøjagtig som var det en reorganisering af et konkursramt firma, kan
man med det som udgangspunkt
redde de forskellige lande. Men vi
har behov for et partnerskab mellem stormagterne som en afgørende
flanke, under hvilken vi hurtigt kan
organisere verden og fra toppen

Hyperinflation

»Det var ikke det jeg mente!« siger Gutenberg i det
tyske satiretidsskrift Simplicissimus i 1923.

Det internationale finanssystem, og
frem for alt USA, er nu på vej ind i en
periode, der kan sammenlignes med
Weimar-Tyskland i efteråret 1923, men
denne gang i meget større skala. Den
galopperende hyperinflation i Weimar-Tyskland begrænsedes stort set til
Tyskland, mens den nuværende er global. Finanssystemet er færdigt og ethvert forsøg på at redde dets milliarder
af milliarder dollars af fiktive papirværdier, vil ikke bare mislykkes, men
vil knuse de nationer, som forsøger.
Versailles-traktaten, som blev gennemført efter 2. Verdenskrig, dømte
Tyskland til at betale krigsskadeerstatning i en størrelse, så landet ikke kunne
fungere. For at klare afdragene og de
økonomiske behov trykkede man så
penge, på bekostning af valutaens værdi. Den pengepolitiske stimulering steg
til så fantastiske højder, at man måtte

og nedefter træffe de beslutninger,
som er nødvendige for at håndtere
den nuværende nødsituation, denne
store trussel imod menneskeheden.
De nuværende tiltag, hvor briterne spiller en central rolle, vil
derimod ikke under nogen omstændigheder komme til at fungere. Alle
de, der kæmper for at have magten,
er ude af stand til at sørge for deres
egen overlevelse. Det, vi er vidne
til, minder i høj grad om det, der
skete i det 14. århundrede i Europa,
hvor bankerne i Lombardiet, kontrolleret af magtfulde kredse i Venedig, kastede hele Europa ud i det,
som blev kaldt den mørke middelalder. Det tog sin begyndelse med
det kædereaktionslignende sammenbrud af de lombardiske bankhuse, begyndende med Bardi.
Vi er på vej mod en global sammenbrudskrise. Ikke en recession!
Ikke en depression! En global sammenbrudskrise.

Roosevelts intension

På den anden side har verdensmagterne på nuværende tidspunkt
den tilstrækkelige styrke, hvis de
altså indgår i en alliance med det
formål at gennemføre de nødven-

2. Verdenskrig. Da Franklin Roose
velt døde, ønskede visse kredse i
Europa, de britiske interesser, ikke
at Roosevelts intention om at give
kolonierne deres frihed, skulle virkeliggøres. Roosevelts hensigt var,
som han gav udtryk for gentagne
gange i løbet af krigen, at tage den
kæmpemæssige krigsmaskine, vi
havde bygget op for at kunne vinde
krigen, og reorganisere den til produktive formål, og anvende USA’s
daværende økonomiske magt som
et redskab til at frigøre nationer,
som havde været kolonier. Hjælpe
dem til økonomisk selvudvikling
og dermed skabe en verdensorden
uden kolonier eller halvkolonier.
Det var det, der var Roosevelts
oprindelige hensigt med FN: At
en gruppe af suveræne nationalstater skulle samarbejde omkring
et fælles formål – som under Den
westfalske Fred i 1648 – og befri
alle kolonierne og andre ofre for
imperiernes overherredømme. Det
var Roosevelts idé at skabe en verdensorden bestående af suveræne
nationalstater i overensstemmelse
med principperne bag Den westfalske Fred fra 1648.
Husk hvad vi så i juni 1944,

Præsident Harry Truman sammen med den britiske premierminister Winston Churchill. Da Truman kom til magten efter Roosevelts
død, foretog USA et skifte væk fra Roosevelts antikolonial-politik til
en pro Churchill, prokolonial-politik. Verden er stadig ikke kommet
sig over det.
dige hasteindgreb for at reformere
systemet. Sker det, kan vi standse
kollapset. Vi kan ikke bringe øjeblikkelig velstand, men vi kan
standse sammenbruddet og påbegynde en genopbygning, forhåbentlig en genopbygning på et klogere
grundlag, end vi har haft hidtil.
Denne proces tog naturligvis
sin begyndelse ved afslutningen af

opfinde et helt nyt ord – hyperinflation
– for at beskrive tilstanden.
1913-1915 gik der ca. fire reichsmark på en dollar, 1917-1918 var det
seks. Så gik det lidt hurtigere med
20 reichsmark på dollaren i 1919, 63
reichsmark 1920 og 105 reichsmark i
1921. Og så røg bunden ud. 1922 fik
man 1886 reichsmark for en dollar og
sidst i 1923 var det utrolige 535 mia.
Samtidig skød konsumentprisindexet
op fra 100 i 1913 til 1019 i 1920 og
vanvittige 657mia. den 23. november
1923.
Verden nærmer sig nu et Weimarlignende hyperinflationært sammenbrud af lignende årsager. Tiltagene
som Den amerikansk Føderalbank og
ECB foretager sammen med andre af
verdens centralbanker, i et forsøg på at
holde liv i deres finanssystem, er som
taget ud af en klassisk tragedie.

hvor krigshandlingerne nærmede
sig deres afslutning. Storbritannien
og USA havde invaderet Frankrig
nordfra og var brudt igennem, så
Hitler-regimets endelige nederlag
var truende nært. Det brød Storbritannien sig ikke særligt godt
om. Churchill kunne ikke lide det.
Han ønskede ikke, at krigen skulle
vindes alt for hurtigt. Han foretrak,
at krigen på kontinentet blev trukket ud i flere måneder og tog derfor
de nødvendige skridt, som f.eks. at
lade marskal Montgomery iværksætte »Operation Market Garden«
(luftinvasionen af Holland i september 1944 -red.). Den operation trak
helt unødvendigt krigshandlingerne
i Europa ud med fem til seks måneder, og man forspildte chancen for
at vinde krigen før vinteren 1944
satte ind. Det var briternes værk.
På nøjagtigt samme tidspunkt,
da man havde haft held til at bryde
igennem fronten i Frankrig, fandt
en politisk højredrejning sted i
USA. Dette politiske skifte bragte
Harry Truman ind på posten som
vicepræsident. Og så snart Roosevelt var død, faktisk på hans
dødsdag, gennemtvang Truman
en højredrejning af den amerikanske regerings politik. Roosevelts
antikolonialistiske udenrigspolitik
blev til en Churchill-venlig, prokolonialistisk amerikansk position.
Således fik vi en fortsættelse af de
gamle kolonier eller en ny form for
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fascisme, der truer os i dag«
nationalstater, som havde nominel
suverænitet, men ingen autoritet til
at anvende den. Det er som at være
under britisk formynderskab: Teoretisk set har du din suveræne stat,
men briterne styrer din regering, og
hvis du mishager dem, så vælter de
din regering, eller prøver i hvert
fald på det, som vi har set det så
mange gange. Det var den situation,
vi blev bragt i.
Så efter Roosevelts død fik vi et
europæisk og internationalt finanssystem, Bretton Woods-systemet,
som i sin oprindelige udformning
fungerede fra slutningen af krigen
indtil mordet på [præsident John
F.] Kennedy. Mordet på Kennedy
udløste en forandring. Første indikation på denne forandring var
Vietnam-krigen, som tog sin begyndelse ved udgangen af 1964 og i
princippet fortsatte helt op til 1975.
Denne Vietnam-krig blev brugt til
at underminere USA. I perioden
1970-1971 med valget af Nixon
og alt, hvad det indebar. Derefter
de politiske forandringer under Nixons efterfølger, [Jimmy] Carter. Vi
gennemgik en forandring, så da vi
nåede 1981, var vi ikke længere det
USA, vi havde været den dag Roosevelt døde. Vi var stadig i et atomvåbenkapløb med Sovjetunionen,
som briterne havde organiseret.
Vores økonomi var ødelagt, vores
fremtid lå i ruiner og hele kloden
var på vej mod helvede.
Og sådan har det fortsat lige
siden! Også selv om enkelte præsidenter og nøgleinstitutioner
hjemme i USA har gjort modstand.
Det har inkluderet professionelle
i de væbnede styrker, i diplomatiske kredse, i regeringskontorer
generelt, hvor der har været folk,
som har været optaget af at stoppe
denne udvikling. Men udviklingen
er fortsat. Selv præsidenter, som
forsøgte at gribe ind for at ændre
begivenhedernes gang, har været
uden succes.
Så, nu er vi nået frem til det
punkt, hvor systemet er brudt sammen, takket være ændringerne i den
økonomiske politik. Og briterne er
fast besluttet på at udnytte denne
mulighed til at ødelægge USA. Og
da de har en idiot som præsident i
USA – ikke ligefrem et diplomatisk
udsagn, men et sandfærdigt udsagn
– har de været i stand til at slippe
af sted med det, som I kan se! Det
faktiske sammenbrud af finans- og
betalingssystemet, det nuværende
sammenbrud, skete egentligt i år
2000 og har accelereret siden. Vi
har haft en idiotisk præsident, som
har trukket os ind i lange krige i
Sydvestasien, og det har været nøglen til USA’s ødelæggelse. Vi er således ekstremt svækket af de milliarder af dollars, vi har tabt på disse
udenrigspolitiske eventyr. Med en
præsident, der er en idiot, og en
kongres, som ikke tør mande sig op
og kæmpe imod de her ting.
Derfor er vi kommet til det punkt,
hvor briterne kan sige: »Ah, nu kan
vi gøre det af med USA!«. Og det
var den egentlige hensigt med den
episode, vi oplevede i Frankrig for
nylig med den såkaldte »lone assassin«, »den ensomme attentatmand«
fra Société Générale [den 31-årig
børsmægler Jérôme Kerviel -red.].
Tilsyneladende foregik det hele indenfor Société Générale, som er en
meget vigtig institution i Frankrig,

men rent faktisk blev det udført via
handler på børsen i London. Det
var en britisk operation rettet imod
USA. Præcis som den fascistiske
operation hjemme i USA er det. Den
repræsenteres af folk som George
Shultz og Felix Rohatyn, begge berømte for deres roller i at bringe Pinochet til magten i Chile, og de har
ikke forandret eller forbedret deres

teknologiske potentiale, og vi burde
have tilstrækkeligt med viden til at
undslippe den forestående trussel
imod menneskeheden. Hitler må
ikke komme igen! Det er én måde
at tænke på det på. Og vi står lige på
vippen, for hvis ikke det her stoppes, bliver der ikke bare tale om en
langstrakt nedtur. Vi er meget tæt
på, måske bare et par måneder fra,

Hvis USA, Rusland, Kina, Indien og andre lande når frem til en aftale om
et nyt Bretton Woods-finanssystem, så kan det lykkes for os.
moral siden da. Den her operation
er kontrolleret fra London. Det er
et forsøg på at ødelægge USA og
skabe et imperium, der går under
navnet »globalisering«.
Det vil bare ikke fungere! Det
vil ikke føre til etableringen af en
»verdensmagt«. Det vil lede til helvede. Det vil føre til opløsning.

Der er løsninger

Men på den anden side så findes der løsninger. Der kan iværksættes politiske forandringer, som
kan stoppe den her udvikling, og vi
har folk i de ledende institutioner i
USA, der står klar til at gøre deres
arbejde. Men vi bliver nødt til at
knække det her.
Det allervigtigste lige nu er at få
tilsagn fra især amerikanske patrioter om, at de er villige til at engagere sig i venskabelige diskussioner
med relevante venner i Rusland,
Indien og Kina, som alle er bekymrede over situationen. Kina er af
indlysende årsager ikke interesseret
i et dollarkollaps. Kinas udvikling
beror på en fortsættelse af deres
program, for det de kalder »100-års
udvikling«. De har ikke lyst til at
afbryde den proces. Indien er meget
langsommere i optrækket, men de
har heller ikke lyst til at blive ødelagt. Rusland er i færd med at tage
beslutninger, langsigtede beslutninger. Og de udfordringer, som Rusland står overfor i sin udvikling, vil
være i hele Asiens interesse og blive til fordel for hele Asien i form af
store teknologiske projekter. Kina
er i gang med et stort jernbaneprojekt, hvor godstog rejser fra Beijing
til Hamburg på 15 dage. Den geopolitiske karakter af Det eurasiske
Kontinent er under forandring. En
forandring i den økonomiske karakter af tingenes tilstand.
Vi har et stort potentiale i Sydamerika blandt lande, som på den
ene side er mislykkedes, men på
den anden side er fast besluttede på
at etablere en eller anden form kontinentalt samarbejde. Får vi held til
at stable noget på benene i Eurasien, kan forsøgene på at gøre noget i
Sydamerika også lykkes.
Så vi kan gøre det! Vi har det

et brat sammenbrud af det globale
finans- og betalingssystem.
Der er netop nu ikke noget som
helst Europa kan gøre for at forsvare sig selv, så længe Maastrichtaftalerne er gældende, så længe
landene i det vestlige og centrale
Europa er underlagt disse aftaler,
vil de stå aldeles impotente. De har
ikke længere nationalstatsbeføjelser. De vigtigste nationalstater med
intakte suverænitetsbeføjelser er
de fire stormagter: USA, Rusland,
Kina og Indien. Omkring dem er
der lande, som kan og vil samarbejde i et fælles projekt. Disse kræfter
kan bringes sammen som nationale
kræfter, og hvis de når frem til en
aftale og enes om en reform, så kan
det lykkes for os. Og da vi er kommet så tæt på helvede, som vi er, er
vi måske mere tilbøjelige til ikke at
begå tidligere tiders fejltagelser igen.
Det er den chance vi har, og det
er det jeg er involveret i. Videosekvensen, som I så, er produceret af
nogle af mine medarbejdere, som
tager del i et særligt videnskabsprogram, vi har kørende. De emner, videoen indeholder, vil blive uddybet
løbende, og den udgave I så, blev
lagt ud på internettet i forrige uge.
En udvidet udgave vil være klar om
et par uger, og den vil præsentere
emnet mere fyldestgørende. Den vil
være på ca. en time, mens den I så,
kun varede ca. 4 minutter, og den
vil gennemgå de forskellige faser af
de faktorer, der indgår i en analyse
af krisen og dens natur i Tyskland i
1923, og videre i den udstrækning
erfaringerne fra dengang kan anvendes på verdenssituationen i dag.
Men foran os ligger ideerne til
og muligheden for at forhindre,
at hele kloden går ad helvede til.
Hvis vi kan få ledende nationer til
at enes om en fælles målsætning, få
dem til at samarbejde i en bestemt
retning, og særligt folk i USA, Rusland, Kina og Indien, så vil andre
nationer slutte op og tilslutte sig en
sådan alliance.
Lad mig give jer bare et enkelt
eksempel: For nylig oplevede vi en
relativ succes i Korea. Korea har,
som I ved, været opdelt i rigtig lang
tid. Denne opdeling involverede et

»åg«, eller rettere en ’y’-formet figur i jernbanenettet, som gik nordover fra Pusan til Kina og Rusland.
Lige der, hvor Nordkorea blev delt
fra Sydkorea, er der et hul i sporene
lige under det punkt, hvor jernbanenettet deler sig. Ved at genetablere Koreas jernbanesystem, sådan
som det var organiseret før krigen,
fra Pusan nordover og ind i Kina og
Rusland, åbner man op for en potentiel udvikling, der under andre omstændigheder ville have været helt
umulig. Det betyder blandt andet,
at en stor del af den nordkoreanske
befolkning nu har mulighed for at
finde arbejde i forbindelse med de
store udviklingsprojekter, nye jernbaneforbindelser og lignende, som
er i gang i det østlige Rusland. Og
det er nødvendigt at udvinde og udvikle råstofferne i Sibirien, da hele
Eurasien har brug for dem. Vi kan
nemlig ikke udvikle moderne økonomier i Eurasien, uden at udvikle
råstofressourcer, som ikke bliver
udnyttet i dag.
Så er der selvfølgelig Japan, som
bliver nødt til at træffe en beslutning. Den rationelle beslutning ville
være, at Japan indgik et samarbejde
med Kina, Korea og Rusland om
at udvikle regionen. Det ville blive
en kæmpe succes. Det ville blive et
potentielt økonomisk vækstområde. Vi har noget lignende i Indien,
hvor man med kernekraft baseret på
thorium kan skabe nye tilgange af
ferskvand vha. afsaltningsanlæg og
gøre andet godt for de indiske landdistrikter, i særdeleshed i de sydlige delstater. Det ville betyde en
revolution for Indien. Samarbejde
om storstilet eurasisk jernbane- og
magnettogtransport, betyder sammen med udvikling af vandressourcer – at det er muligt med denne
udvikling af infrastruktur at skabe

De fysiske omstændigheder er til stede, for
at foretage et skifte fra
globaliseret fascisme
til samarbejde mellem
suveræne nationer. Det,
der behøves, er viljen
til at foretage skiftet og
en politisk kraft, der er
stærk nok til at føre det
ud i livet.
de faktorer, som gør os i stand til at
sørge for en fortsat udvikling af de
store befolkninger i Asien, der i dag
er frygtelig fattige.

Mulighed for store projekter

Så derfor har verden en fælles
interesse i anvendelsen af avanceret teknologi, specielt i forbindelse
med infrastruktur. Lad mig forklare
infrastrukturens rolle. Tag Afrika
som eksempel. Afrika har en masse
landmænd. De har et landbrugsområde, der er et af de største i verden,
og er allerede en potentiel fødevareproducent af de helt store. Der er
to problemer: Mange af disse landmænd har ingen erfaring med højtudviklet teknologi, men er dygtige
landmænd på en begrænset skala.
Det andet problemer er, at når
de dyrker fødevarer, bliver afgrøderne ødelagt af insekter og syg-

domme. Så snart de høster kornet,
bliver det ødelagt af insekter og lignende. I store dele af Afrika findes
der på nuværende tidspunkt ingen
faciliteter til at tage hånd om disse
problemer. Hvis man nedbringer
de sygdomme, som de nuværende
landmænd lider under, hvis man
forbedrer vandforsyningerne, hvis
man forbedrer massetransportsystemerne, hvis man forbedrer måden, hvorpå høsten bliver fragtet og
opbevaret, så ville Afrika automatisk øge produktiviteten, selv uden
et teknologisk fremskridt hos selve
landmændene! Derved er landmanden gjort mere produktiv uden
nødvendigvis at foranstalte forandringer hos landmanden selv. Og
lad så de nødvendige forbedringer
i landmandens dyrkningsmetoder
komme til over de næste par generationer.
En almen udvikling af højteknologisk infrastruktur, f.eks. i de
fattigere dele af Asien og i Afrika,
vil i sig selv være en katalysator,
som højner arbejdsstyrkens produktionsevne, helt uden at forandre den
måde, folk arbejder på. Og i f.eks.
Zambia ser man det typiske problem for den afrikanske landmand,
hvor briterne bevidst har bremset
enhver udvikling i den retning.
Lige nu befinder vi os i en periode, hvor vi – hvis vi altså har lært
noget af den industrielle udvikling i
Europa og den nyere tid – ser masser af muligheder rundt om os for
store projekter, der vil vare 25, 50
eller 100 år. Og disse projekter kan
forandre menneskehedens livsvilkår, så vi kan sige til os selv: »Endelig er vi i stand til at leve op til
vores forpligtelser om at være menneskelige overfor hele menneskeheden«.
Det vil ikke ske gennem »globalisering«, men gennem et fællesskab mellem suveræne nationalstater, som samarbejder ved at bevare
deres særegne kulturer som et middel til at bevare deres eget teknologiske og kulturelle potentiale. For
globaliserer man dem, mister de
deres kulturelle potentiale, og så
kan de ikke udvikle sig. Hvis man
sørger for at beskytte kulturen, der
hører til en nation, dens befolkning,
så beskytter man dens evne til at
udvikle sig. Hvis vi så forsyner dem
med storstilet infrastruktur, den nyeste teknologi vi har til rådighed
lige nu – giv dem den! – har vi recepten til at give menneskeheden et
løft i den retning, som var den underforståede tanke bag Den westfalske Fred. Det er den forandring,
vi skal iværksætte.
Denne forandring kan foranstaltes meget hurtigt, fordi alle de fysiske forudsætninger for forandringen er til stede. Det der kræves, er
viljen til at foranstalte forandringen.
Denne vilje til forandring kan ikke
komme fra et lille land, for verden
er domineret af et system, som i sin
natur er et imperium. Man er nødt
til at have en magt, en politisk magt,
som er stærk nok til at bryde dette
imperium. Den magtkonstellation
er USA, Rusland, Kina og Indien,
samt andre lande som er villige til
samarbejde om denne form for projekt.
Vi bliver nødt til, at forandre
den måde vi tænker på. væk fra de
nuværende vaner som ødelægger
os. Så kan vi få orden på dette rod.
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50-års infrastrukturplan for Danmark
Af Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark
Kort efter det danske valg barslede Infrastrukturkommissionen endelig
med sin længe ventede rapport og fremlagde sine visioner for fremtidens infrastrukturinvesteringer i Danmark. Med en let omskrivning
af et berømt citat fristes man til at sige: »Sjældent har så få skuffet så
mange så meget«. Denne artikel er et bud på de visioner, Infrastrukturkommissionen i stedet burde have fremlagt.
Havde John F. Kennedy ikke
mobiliseret USA til at sætte en
mand på månen inden udgangen
af 1960’erne, havde computerne,
og mange andre af de teknologiske
hjælpemidler, vi tager for givet i vor
dagligdag, aldrig været skabt. USA
havde heller ikke fået den fremtrædende økonomiske og teknologiske
plads i verden, som de først er begyndt at miste, i takt med at 68-ernes virkelighedsflugt for alvor har
fået sat sig igennem. Et land kræver
modige og visionære ideer, der gør
det muligt for landet og befolkningen at forny sig og udvikles.
Når man derfor skal sikre et
land en sammenhængende og velfungerende infrastruktur, er det altafgørende, at man tænker visionært,
dynamisk og i helhedsløsninger,
frem for blot at gennemføre en uendelig række midlertidige lappeløsninger. Det nuværende danske motorvejsnet, det såkaldte Store-H der
nu er blevet færdiggjort, blev først
påtænkt og påbegyndt i 30’erne.
Når man så efterfølgende i forskellige tempi byggede strækninger på
motorvejsnettet, var det ud fra at
færdiggøre denne helhed. På samme vis må en infrastrukturkommission tænke 30-50 år ud i fremtiden,
vurdere hvordan den danske infrastruktur bør se ud til den tid, og så
bevæge sig baglæns for at finde ud
af, hvad det kræver af os i dag.

jernbanespor og to magnettogspor),
kan man nå til Hamburg fra København på 40-50 minutter og derfra
rejse videre ud i Europa (København-Berlin på 90 minutter). Fra
Hamburg vil der også med tiden
være forbindelse til Den eurasiske
Landbro, der fører til Kina, Asien
og via en Beringstræde-tunnel til
Amerika. Fra København vil en
magnettogbane, via en fast forbindelse over Helsingør-Hälsingborg,
reducere rejsetiden til Stockholm
og Oslo til omkring fem kvarter.
Et sådant nationalt og internationalt magnettognet må nødvendigvis ledsages af investeringer i
jernbanenettet, der skal supplere
magnettoget indenfor godstransport, regional- og lokaltrafik, og et
nationalt veludbygget og vedligeholdt vejnet. Det indebærer, udover

Fremtidens infrastruktur

Den øvelse ser nogenlunde sådan her ud: Med den kraftigt stigende transport af personer og gods
behøves der et hurtigt alternativ til
biler, lastbiler og fly, både i Danmark og internationalt. Sker det
ikke, bliver de danske motorveje,
selv med kraftige udbygninger, hurtigt sandet til af trafik. Den oplagte
kandidat til en sådan aflastning er
magnettog, en teknologi der efter 35
års grundigt tysk udviklingsarbejde
har kørt upåklageligt i Shanghai siden 2004 med 431 km/t, og som nu
er klar til indsættelse i resten af verden med velkendte afprøvede standarder og en hastighed på op til 550
km/t. Med magnettog over Kattegat
reduceres rejsetiden mellem Århus
og København til 25 minutter, man
kan komme fra Aalborg til København på tre kvarter, og de fleste
større danske byer vil være under
en times afstand fra København.
Bygges Femern Bælt-broen i en
4-2-2 udgave (fire motorvejsspor, to
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bygningen af Femern Bælt-broen,
en Kattegatbro, der hurtigst muligt
kan supplere Storebæltsbroen, som
det oprindeligt var tænkt, da man
i begyndelsen af 70’erne undersøgte mulighederne for at bygge en
fast forbindelse over Storebælt (se
boks). Dertil kommer en fast Helsingør/Hälsingborg-forbindelse og
en række mindre broprojekter, deriblandt en eller to broer til aflastning
af Lillebæltsbroen. Og så selvfølgelig den nødvendige udbygning
af vejnettet med ekstra ringveje,
motorveje, hovedveje, lokalveje
etc. Vi skal have gode forhold for
vejtrafikken, samtidig med at vi
revolutionerer person- og godstransporten gennem indførelsen af
magnettog.
Med den nuværende stignings-

Kattegatforbindelsen
Kattegatbroen er ikke blot en absolut nødvendighed, hvis ikke Storebæltsbroen skal blive overbelastet, men vil, trods en langt højere byggepris,
lige som Storebæltsbroen blive en god forretning. Men det er klart, at
den skal bygges, drives og betales som en del af Sund og Bælt A/S,
for inden Kattegatbroen står færdig, vil Storebæltsbroen næsten være
betalt. Derfor må økonomien i de to broer kædes sammen, så taksterne
fastsættes i forhold til hinanden, og trafikken fordeles bedst muligt.
Allerede ved de forberedende undersøgelser til en fast forbindelse
i 1972 fandt man, at den bedste løsning var at bygge både en Storebæltsbro og en Kattegatbro. Med afpassede brotakster ville trafikken
så fordele sig ca. 50/50 mellem de to (se billede t.h.). Taksten for at krydse
Kattegatbroen vil derfor minde om taksterne på Mols-Linien i dag,
men man sparer både tid og besvær. På lignende vis bør taksterne på
Øresundsbroen og en kommende Helsingør/Hälsingborg-forbindelse
afstemmes, så man får en optimal fordeling af trafikken mellem de to.

takt i den danske trafik skal dette
kommende danske infrastrukturnet på plads relativt hurtigt, hvis
vi ønsker at undgå et voksende
antal trafikpropper på de danske
veje. Det danske motorvejs-H er
allerede overbelastet flere steder
og vil være helt sandet til om 1015 år, hvis ikke en Kattegatbro står
færdig inden da. På lignende vis vil
Øresundsbroen behøve aflastning
vha. Helsingør/Hälsingborg- og
Femern Bælt-forbindelsen, som
kan overtage den gennemgående
gods- og persontransport, der blot
skal passere igennem Danmark, og
således aflaste både Øresunds- og
Storebæltsbroen. Magnettoget vil
også gøre sit, gennem at transportere personer og gods rundt i Danmark og Europa hurtigere, billigere
og lettere end det kan lade sig gøre
med biler, lastbiler og fly. Men alt
dette skal stå færdigt hurtigst muligt!

Infrastrukturbudgettet

Selv hvis vi lader brugerafgifter betale for bygningen af Femern Bæltbroen, Kattegatbroen
og Helsingør/Hälsingborg-forbindelsen – baseret på den succesrige
danske model for Storebælt – står
det hurtigt klart, at det danske infrastrukturnet kræver statslige investeringer af en størrelse, som
langt overgår de beløb Folketinget
for nærværende afsætter. Mange
års systematiske underinvesteringer gør det nødvendigt at tredoble
bevillingerne til vedligeholdelse og
investering. Vi skal over de næste
10-15 år på en gang få rettet op på
fortidens efterslæb, sørge for den
normale vedligeholdelse og udbygning af infrastrukturen, betale for
tilslutningsanlæg til de tre nye faste forbindelser, og bygge de første
dele af det nye magnettognet.
Inden ministre og embedsmænd
nu kommer godt i gang med at
forklare, hvorfor vi ikke kan øge
statens udgifter på denne »uansvarlige« måde, men i stedet bør bruge
det danske overskud på finansloven
til at betale af på den danske statsgæld og spare op til den kommende
»ældrebyrde«, er det værd at kaste
et blik på den effekt, infrastrukturinvesteringer har på den fremtidige
økonomi.
Der er en direkte sammenhæng
mellem kvaliteten af et lands infrastruktur og den økonomiske produktivitet, landet er i stand til at
opretholde. En af hovedårsagerne
til at Danmark, trods tilbagebetalingen af en næsten astronomisk udenlandsgæld over de sidste 20 år, har
klaret sig bedre end de fleste andre
vesteuropæiske lande, er netop de
gavnlige økonomiske effekter fra

bygningen af store projekter som
Storebælts- og Øresundsbroen.
Den bedste investering vi kan lave
i den fremtidige økonomi, er ikke
at spare penge op på en bankkonto
(der sandsynligvis alligevel vil miste sin værdi i det igangværende
finanssammenbrud), men at bygge
infrastrukturprojekter, der giver et
årligt produktivitetsafkast til hele
økonomien over de næste 50 år.

ten må tage på sig for at sikre den
fortsatte økonomiske udvikling her
i landet. Vi har vænnet os til at staten må punge ud for at bygge veje
og lignende – selv om det normalt
sker i en langsommere takt end det

OPP-projekter duer ikke

Det er også årsagen til at OPPprojekter (Offentligt Privat Partnerskab) er en langt dårligere forretning for samfundet end rene
statsinvesteringer. Når det er staten
der bygger og driver et projekt, som
f.eks. Storebæltsbroen, kan pengene lånes til en rente, der er langt
bedre end den private investorer må
betale. Over 30-50 år kan en renteforskel på bare 1-2 procentpoint betyde en 50 procents fordyrelse af et
projekt. Samtidig skal private investorer, i modsætning til staten, tjene
penge på deres investering. Staten
kan i stedet holde taksterne lave og
sikre en bedre service, så alle dele
af nationaløkonomien får gavn af
det og får en stigende produktivitet.
Det viser sig så i form af en bedre
økonomi for landet som helhed og
dermed også bedre statsfinanser.
Hvis Storebæltsbroen var et privat ejet selskab, ville det være vanvittigt for ejeren at bygge en Kattegatbro. Den medfører nemlig blot
ekstra konkurrence og forringer
afkastet af den oprindelige investering. I takt med at Storebæltsbroen
ville blive overfyldt, ville ejeren i
stedet blot hæve priserne og score
kassen. Som man f.eks. ser det ved
Post Danmark, der drives som et
rigtigt OPP-projekt. Hvorfor give
folk en service gratis, hvis de er villige til – eller tvunget til – at betale
ekstra for den?
Modsat forholder det sig for staten. Naturligvis skal den gerne have
penge i kassen, men dens ultimative formål er at sikre det almene vel
og at hele befolkningen kan få en så
god service og en så høj levestandard som muligt. Derfor er investeringer i infrastruktur, uddannelse,
forskning og sundhedsvæsen poster
på statens budget, som helst skal
stige. Til gavn og glæde for os i dag
og for de kommende generationer.
Danske pensionskasser og andre investorer, der har brug for
langsigtede sikre investeringer, har
en naturlig interesse i at investere i
projekter som f.eks. de danske broprojekter. I stedet for at etablere
fordyrende OPP-projekter (som
sandsynligvis alligevel aldrig ville
blive til noget, fordi den nuværende finanskrise er i gang med at
fjerne markedet for privat kapital)
kan pensionskasserne blot, ved at
købe obligationer eller på anden
vis, sætte pengene i disse statslige
projekter. Staten sørger for at projekterne bliver bygget og drevet
med det almene vel for øje – i modsætning til Post Danmark-modellen
– og pensionskasserne kan få en
langsigtet og sikker anbringelse af
sine penge.

Et dansk hurtigtognet

Mens de brugerbetalte broprojekter kan betale sig selv, er det
ikke tilfældet med et dansk hurtigtognet. Præcis som det er tilfældet
med vejnettet, er det en udgift sta-

er ønskeligt – men hvorfor ikke et
hurtigtognet? Hvis vi ikke bygger
det, vil den danske økonomi være
stavnsbundet til biler, lastvogne og
fly – med katastrofale konsekvenser
på langt sigt: Det danske vejnet vil
konstant sande til med trafik, og rejsetiden vil stige internt i Danmark
og til det europæiske nærområde.
Samtidigt vil konstante reparationer for at udvide det eksisterende
motorvejsnet give store udgifter og
megen gene. Kun med etableringen
af et effektivt højhastighedstognet
– i form af et magnettognet – kan vi
lave næste kvantespring i den danske økonomi. Med et magnettognet
bliver hele Danmark vort lokalområde og vore nabolande nærregionen.
Magnettognettet er en nødvendig investering i den fortsatte udvikling af vores økonomi ligesom
jernbanenettet, elektricitetsnettet,
telefonnettet og motorvejsnettet var
det før. Jo hurtigere vi investerer i
det, desto hurtigere udvikler vi vores økonomi, og jo bedre levestandard kan vi få. Et dansk hurtigtognet
og et dansk magnettognet vil indebære investeringer i samme størrelsesorden, men magnettognettet vil
have langt større kapacitet, mindre
drifts- og vedligeholdelsesudgifter,
og langt større nationaløkonomiske
fordele på lang sigt. Magnettoget er
en investering i fremtiden.

Det danske magnettognet

Mens mange i dag erkender
nødvendigheden af et dansk højhastighedstognet med forbindelser fra
København til Århus, Stockholm
og Hamburg, er det de færreste der
tør gå i brechen for et magnettognet. Selv om de måske har prøvet
at køre med det i Shanghai, og dér
er blevet begejstret for denne hurtige, bekvemme og pålidelige teknologi, synes de det er et stort og
økonomisk farligt spring at tage for
Danmark. Specielt på tre områder
melder bekymringen sig.
1) Hvis vi bygger en dansk
magnetbane, kan vi så være sikre
på at andre bruger samme standard,

så den ikke ender som et blindspor?
Og hvis den tyske Transrapidteknologi er så god, hvorfor bruger
tyskerne den ikke selv?
2) Hvis vi bygger magnettog,
kan togene ikke samtidigt køre på
de jernbanestrækninger, vi har i
dag. Alt skal bygges helt nyt. Derfor kan man heller ikke bruge de
allerede eksisterende spor til dele
af rejsen eller til at komme ind i

bykernerne, som man gør det med
højhastighedstog som TGV og ICE.
Man skal lave en stor investering og
bygge helt nye linjer, og kan ikke
bare forbedre det nuværende net i
små bidder.
3) Normale jernbanespor/højhastighedsspor kan også benyttes til
godstransport. Hvad med magnettog?

Transrapid er ny standard

Siden begyndelsen af 70’erne
har man i Tyskland forsket i magnettogteknologi for at finde en
måde, hvorpå det ville være muligt
for et tog at svæve på et magnetfelt i
stedet for at køre på skinner. Fordelen med et sådant magnetsvævetog
er, at man derved undgår det energitab, der normalt opstår ved friktionen med skinnerne. Magnettoget
taber kun energi ved den luftmodstand, der opstår når det kører, og
bruger derfor mindre energi til sin
fremdrift. Det har samtidig mulighed for en højere hastighed. Transrapidsystemet er bygget til en maksimal hastighed på 550 km/t – 50
procent over de kommende franske
højhastighedstog AGV (360 km/t)
– og man undgår store vedligeholdelsesudgifter til skinnerne, som
belastes hårdt af hurtigtog. Desuden accelerer og bremser magnettog meget hurtigere, hvilket hjælper

07

Infrastruktur

Schiller Instituttet forår 2008
til en større gennemsnitshastighed,
og gør det muligt at have flere stop
på ruten. Magnettog kan også klare
større stigninger og skarpere kurver
end konventionelle højhastighedstog.
Transrapidtoget, der kører i
Shanghai, og som har sat den internationale standard for magnettog,
kunne slet ikke fungere, hvis det
ikke var for Apollo-programmets

udvikling af moderne computere.
Toget holdes ikke svævende ved
magnetfrastødning, men ved at
magneter under toget tiltrækkes til
magnetbanen og fastholdes i en afstand af en cm. Styremagneter styrer
retningen, og trækmagneter i banelegemet sørger for at accelerere eller bremse toget. De tre forskellige
magnetsystemer får deres strøm fra
banen og styres gennem millioner
af computermålinger og justeringer
hvert sekund. De mange års fortsatte udvikling af Transrapidsystemet og dets togvogne, har gjort det
ekstremt pålideligt og driftssikkert.
Mellem oversiden af magnetbanen
og toget er der ca. 15 cm afstand,
og da toget ikke rører banen (men
blæser den ren ved kørslen), har
man ikke de problemer, som danske
togrejsende kun kender alt for godt:
sne, is og våde blade på skinnerne,
skinner der bugter sig i varmen,
nedfaldne køreledninger og lign.
Sidst men ikke mindst er Transrapid den sikreste transportform man
kender. Da toget omslutter banen
kan det hverken afspores eller styrte ned, og udover at placere banen i
omkring 10 meters højde, sikrer sensorer, at der hele tiden er fri bane.
Det nyeste tog man har bygget
vil køre 505 km/t, men systemet er
bygget til en maksimal hastighed på
550 km/t (ved højere hastigheder

bliver luftmodstanden for stor, og
man bør i stedet rejse i vacumrør).
Med bygningen af magnettogbanen
i Shanghai, og den snarlige påbegyndelse af baner her i Europa, har
Transrapid sat den internationale
standard. Japanerne har også forsket i magnettog, men regner ikke
med at have bygget deres første kommercielle magnettogbane før i 2025.

Magnettog i Tyskland?

De største problemer for magnettoget er faktisk ikke tekniske,
men politiske. I kølvandet på Berlinmurens fald blev det besluttet
at forbinde Tysklands to største
byer, Berlin og Hamburg, med en
Transrapid magnettogbane. Men
Tysklands grønne parti, der sad i
regering med Socialdemokratiet,
fik sat stop for projektet – officielt
fordi det økonomisk ikke kunne
hvile i sig selv (ironisk nok endte
den ICE-hurtigtoglinje, man byggede i stedet, med at blive dyrere
end magnettoget ville være blevet).
Det var aldrig helt klart, hvorfor det
Grønne Parti satte al sin kraft ind
på at forhindre den kollektive trafik
i for alvor at kunne konkurrere med
privatbilismen, men partiets sabotage af projektet forhindrede magnettogteknologien i at få sit tyske
gennembrud. I stedet blev den første kommercielle magnettogbane så
bygget i Shanghai.
Heldigvis er der stadig mange
kredse i Tyskland, som støtter bygningen af magnettog. I München
er der planlagt 37 km magnetbane
mellem Münchens hovedbanegård
og Franz Josef Strauss-lufthavnen,
der – hvis ikke det lokale socialdemokrati og de grønne får det stoppet – vil blive påbegyndt allerede i
år og stå færdig i 2012. I Hamburg
har senatet, med opbakning fra både
Socialdemokratiet og CDU, også
tilkendegivet, at man gerne vil have
en magnettogbane til byen. Den
mest sandsynlige første strækning
er Hamburg-Berlin, men HamburgKøbenhavn er også en mulighed.
Bygger man begge baner reduceres
rejsetiden København-Berlin fra
over seks timer med toget i dag til
ca. halvanden time.
Samtidig diskuteres bygningen
af magnettoglinier kraftigt i England, Sydkorea, Iran, Indien, USA
og mange andre steder. I forbindelse med etableringen af et dansk
hurtigtognet står vi med samme
spørgsmål som de andre: Skal vi
være sidst med det gamle eller først
med det nye?

Fordel ved at bygge helt nyt

Når man kører med magnettog,
kan man ikke køre på det eksisterende jernbanenet, men må bygge
en helt ny bane. Det er et problem,
når man blot vil lave små lappeløsninger, men når man står med et for-

ældet jernbanenet som det danske,
er det faktisk en fordel. I stedet for
at skulle tage hensyn til den gamle
linjeføring for jernbanen, der på ingen måde går den lige vej, kan man
bygge nettet ud fra de fremtidige
trafikknudepunkter og ønskede udviklingsområder. Men det betyder,
at der er tale om investeringer på
en skala, hvor det kræver at staten
betaler nettet og dermed sikrer, at vi
får fremtidens infrastruktur på plads.
På ruten København-Århus er
der ingen brugelige spor det meste
af vejen, så alt skal såmænd bygges
nyt alligevel. Så skal man enten
finde en rute ind til Københavns

ved at transportere passagerer til
lufthavnen og transportere luftfragt.
Derfor udviklede man ikke magnettogvogne til fragt og containere.
Det er man heldigvis ved at råde
bod på, og de magnetbaner vi nu
bygger, vil ikke kun betyde hurtig
og bekvem transport for passagerer,
men også for containere og anden
fragt, der ellers skulle transporteres
på fly og lastbiler – til stor glæde
for miljøet, trafikanterne og økonomien som helhed. Magnettog vil
på mellemlange og lange strækninger være i stand til at transportere
gods både hurtigere og billigere end
lastvogne. Fra magnettogteminalen

Beslutningen om at sætte en mand på månen transformerede USA’s
økonomi. Vi må gøre det samme her med et dansk magnettognet.
hovedbanegård eller i stedet lade
magnettoget holde ved lufthavnen
på Amager. Der kan man så skifte
til metro, tog, bil eller taxi. Så undgår man også ekstra parkeringsproblemer i København.
I forbindelse med bygningen af
Femern Bælt-broen skal store dele
af København-Hamburg alligevel
fornys. Der vil blive bygget et par
stationer på vejen (bl.a. en på Lolland eller Falster), som så vil være
under en halv times transport fra
København! At magnettoget ikke
belaster de allerede eksisterende
jernbanespor i det indre af København er en stor fordel, da de vil være
godt fyldt op i forvejen. Det samme
gælder jernbanesporene over Fyn
og Storebælt, der allerede har store
trængselsproblemer.

Magnetgodstog

Den sidste alvorlige anke imod
magnettog er, at de ikke ligesom
jernbanen kan bruges til godstransport. Det vil der dog snart blive
lavet om på. Da de tyske myndigheder begyndte at undersøge magnettog i 60’erne, var det fordi man
ønskede at aflaste vejnettet, gennem at finde et alternativ der var
hurtigere og bedre end jernbanen.
Senere, i takt med den mindskede
lyst fra politikerne til at investere
i offentlig infrastruktur, begyndte
udviklerne af magnettoget så at
faldbyde projektet til private investorer. Disse mente, at det kun var
muligt at tjene penge på magnettog

Tænk visionært

Nationer og økonomier udvikler
sig kun, hvis der er et politisk lederskab, der tør tænke modigt og visionært. I den nuværende situation
behøver vi ikke en gang, som Kennedy, satse hele butikken og love at
sætte en mand på månen indenfor få
år – uden endnu at have teknologien
til det! Med den tyske Transrapidteknologi har vi fremtidens magnettog ved hånden, og vi danskere
kan om nogen, finde ud af at bygge
Femern Bælt-broen, Kattegatbroen
og Helsingør/Hälsingborg-tunnelen.
Vi ved tilmed, at hvis vi ikke bygger
det, så bryder den fremtidige danske
infrastruktur sammen!
Alt hvad vi behøver er at gøre
op med den falske forestilling, at
statens primære opgave er at kræve
skatter ind og spare op til fremtiden, og så overlade det til private
interesser at investere og være nyskabende. Vi skal have modet og
visionerne til at investere i infrastruktur og den nye teknologi, der
med 500 km/t lader os svæve ind i
en rig og spændende fremtid.

www.magnettog.dk
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Tidslinie for Schiller Instituttets Magnettogkampagne

sørger lokale fragtsystemer (eller til
nød lastbiler) så for den sidste del
af transporten.
Det var et stort gennembrud, da
et tog med containere den 24. januar ankom til Hamburg efter en rejse
fra Beijing på blot 15 dage, en rejse
der med skib tager 40 dage. Med
magnettoget vil containerne kunne
ankomme dagen efter!
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Lissabon-traktat
Stop Michael Bloomberg

New Yorks borgmester Michael
Blomberg sammen med Californiens guvernør Arnold Schwarzenegger. Begge to er blevet
promoveret af George P. Shultz,
arkitekten bag Bush-administrationen, og er ledende fortalere
for, at USA’s
voksende infrastrukturproblem skal
løses gennem
OPP-projekter,
hvor det offentlige påtager sig
den økonomiske risiko og
de private selskaber scorer
overskuddet. Et
program der var vældigt populært
i Italien i 20’erne og 30’erne under Mussolinis fascisme.
Bloomberg har også været en
drivende kraft i en kampagne for at
de store metropoler skal kaste den
nationale politiske kontrol af sig,
og i stedet selv bestemme. Netop
nu forsøger Bloomberg også at få
vedtaget betalingsafgifter for folk,
der kører til Manhattan.
Både Schwarzenegger og
Bloomberg er i gang med drakoniske nedskæringsprogrammer,
fortsat fra side 2
energiske afsløringer af disse planer, ved at omdele millioner af
flyveblade i delstater som Californien, Massachusetts, Rhode Island,
Ohio og Texas, er de planer allerede
gået i vasken. Havde Hillary Clinton tabt i Texas, havde hun været
færdig, men nu er Hillary Clintons
valgkamp stadig i fuldt vigør, mens
Barack Obama har et damoklessværd hængende over hovedet. Michael Bloomberg har måttet frasige
sig sit uafhængige kandidatur, og
man forsøger nu i stedet, at få ham
indsat som John McCains vicepræsidentkandidat.
Samtidigt har LaRouches kampagne mobiliseret rundt omkring
i USA for tiltag, der sikrer USA

fortsat fra side 3
kommer størstedelen af vores nye
love fra EU, men med Lissabontraktaten får EU magten til at lovgive hen over hovedet på de nationale
parlamenter. Er der uoverenstemmelser mellem EU’s love og de nationale, er det naturligvis EU’s, der
gælder. EU vil også i fremtiden selv
kunne ændre traktatens indhold og
omfang og udskrive skatter.
Med traktaten får EU en grundlov. Dermed har hvert land to
grundlove. Opstår der konflikt mellem de to, er det EU’s, der gælder.
Se, det er et imperium. Selv om
kommissionsformand Barroso har
pointeret, at det skal være et »ikkeimperialistisk« imperium, så udstyrer Lissabon-traktaten EU til at
anvende militær magt, uden først at
spørge FN.
I februar offentliggjorde Schiller
Instituttets stifter og internationale
præsident, Helga Zepp-LaRouche,
en artikel om det skræmmende politiske perspektiv bag Lissabon-traktaten, og hun opfordrede indtrængende den europæiske befolkning
til at støtte de politiske bevægelser
i de forskellige lande, som kræver
folkeafstemninger, før det er for

Schiller Instituttet forår 2008
det fulde afkast af investeringen i
mange tilfælde først vender tilbage
efter 30 år eller mere. Nationer tænker i generationer frem for i år, og
bygger derfor veje, jernbaner og
vand- og kloaksystemer. På lignende vis lader man alle samfundets
børn uddanne sig de første 20-25
år af livet, uden at de skal tjene til
livets ophold, fordi denne investering tjenes hjem mange gange gennem arbejdskraftens øgede produktivitet. Og man har selvfølgelig et
offentligt betalt sundhedssystem.

Når så mange er villige til at opgive deres suverænitet for at blive

»fuldgyldige medlemmer« af EU,
hænger det også sammen med en
fejlagtig opfattelse af, at det var
nationalisme, der forårsagede fascisme og 2. Verdenskrig. Derfor
argumenterer man, at hvis vi bare
opløser de forskellige nationer og
alle bliver en del af et europæisk
imperium, får vi aldrig mere krig.
Man vælger at overse, at der er en
fusionsproces i gang mellem EU
og Nato, og at det nye europæiske
imperium er på konfrontationskurs
med Rusland og Kina – og alle andre nationer, der ikke vil bøje sig i
støvet. Samtidig forglemmer man,
at det var det europæiske oligarki
og den internationale finansverden,
der trak i trådene for at bringe Mussolini og Hitler til magten.
Dertil kommer, at skønmaleriet
af et sådant europæisk imperium
mister sin glans, når man studerer
historien. Inden etableringen af nationalstater, i kølvandet på 1400tallets renæssance, regerede imperier verden. I imperierne var der
en lille eksklusiv elite, måske fem
procent af befolkningen, der levede
relativt godt, og havde mulighed for
uddannelse og lignende. De sidste
95 procent blev behandlet, som var
de dyr. Befolkningen var ejendom,
der skulle tjene eliten og staten. De
skulle holdes i skak gennem manipulation og overtro, så de accepterede deres ublide skæbne.
Nøglen til den utrolige succes
vesteuropæisk kultur har haft, var
et helt anderledes menneskesyn,
der voksede frem i nationalstaterne.
Her erkendte man, at nationens ve
og vel afhang af videnskabeligt og
teknologisk fremskridt og forsøgte
derfor at promovere det. Man importerede nye opdagelser fra andre
dele af verden, og forsøgte at tiltrække og uddanne kreative tænkere til at forbedre vores forståelse af
naturlovene og bruge dem til vores
fordel. Og man forsøgte at få de nye
opdagelser ud til en så stor del af
befolkningen som muligt.
Samtidigt har nationalstaten et
andet og længere tidsperspektiv, og
en større geografisk udstrækning,
end de enkelte familier. Staten kan
investere i infrastruktur, selv om

sent. Alene det faktum, at traktaten
bevidst er formuleret og struktureret
således, at hverken politikere eller
almindelige borgere har en chance
for at tyde indholdet, burde være
tilstrækkeligt grundlag til at afvise
den. Men når den ved nærmere
juridisk eftersyn oven i købet fjerner den almindelige demokratiske
kontrol med Europas lovgivning, er
der virkelig grund til at råbe vagt i
gevær.
Helga Zepp-LaRouche advarede også om, at Lissabon-traktatens »imperie-model« betyder en
tilbagevenden til Europas gamle
feudale samfundsorden fra før dannelsen af den moderne nationalstat,
der opstod i kølvandet af renæssancen og den Westfalske Fred i 1648.
Og det er slet ingen tilfældighed.
I et interview med den italienske
avis La Stampa, den 12. juli 2000,
indrømmede en af traktatens fædre,
Giuliano Amato, at forbilledet er
det gamle England og Middelalderens Europa:
»Derfor foretrækker jeg at gå
langsomt frem, knuse den nationale
suverænitet lidt efter lidt, undgå alt
for hurtige overgange fra national
til føderal magt… Og hvorfor ikke
gå tilbage til tiden før Hobbes?

Middelalderen havde en meget rigere menneskehed, og langt større
spredning i identitet, som kan være
en model for nutiden. Middelalderen er smuk. Der kan være mange
politiske centre, uden at nogen er
fuldstændig afhængige af hinanden.
Det rækker ud over nationalstatens
begrænsninger. Dengang som nu
genopstår der nomader i vore samfund. Og i dag har vi også magter
uden territorier. Uden herredømmer
får vi ikke totalitarisme. Demokratier behøver ikke en hersker.«
Nej, demokratier behøver ikke
en hersker, men hvad sker der, når
man diskret afskaffer demokratiet?
Ifølge Lissabon-traktaten skal EU
udstyres med en »permanent formand for Europarådet«. Egentlig
skulle han have heddet »præsident«, men en sådan vælges jo normalt ved en demokratisk afstemning. Det gør man ikke i EU. Her
udpeges han af ministerrådet. Lige
som i Det hellige romerske Imperium, hvor kejseren blev udpeget
på fyrsternes konvent i Augsburg.
Og ifølge medierne er statsminister
Anders Fogh Rasmussen blandt de
ledende kandidater, når den nye
»kejser af Europa« efter planen skal
udpeges til september.

Sammenbrud og opbrud

der frem for alt rammer de fattige
og de svage. Schwarzeneggers
østrigske far var nazist og Arnold
har gentagne gange vist fascination for den nazistiske idé. Man
kunne gøre Arnold til guvernør
i Californien,
men da han
ikke er født i
USA, kan han
ikke stille op
til præsidentvalget.
City
of London og
Wall Street har
derfor i stedet
kastet
deres
kærlighed på
Bloomberg,
som manden
der kan blive
den amerikanske Mussolini.
Bloomberg, der har en baggrund som finansmand og grundlægger af den finansielle nyhedsbureau Bloomberg News, siger
selv, at han er god for 40 mia.
dollars. Han vil derfor let kunne
finansiere en præsidentvalgkampagne ud af sin egen lomme, enten ved at stille op som kandidat
for et tredje parti (hvilket han for
nylig har afvist, at han vil gøre) eller
som en vicepræsidentkandidat for
John McCain eller Barack Obama.
redskaberne til at løse finanskrisen
i form af 1) »Lovgivningen til beskyttelse af boligejere og banker af
2007« (der netop er blevet vedtaget
af både Senatet og Repræsentanternes Hus i Rhode Island), som vil
forsvare de amerikanske boligejere
og banker; 2) Forslag om en todelt
rente, der vil give billige lån til vigtige dele af økonomien, men have
en høj strafrente for uproduktive
lån; og 3) Et nyt Bretton Woods-finanssystem, der vil sikre faste valutakurser og kreditter til økonomisk
opbygning internationalt.

Nationalstatens betydning

Individets rolle

Nøglen til et samfunds rigdom
er dets brug af opdagelser, der har
rod i den helt unikke kreative evne,
vi mennesker har til forskel fra dyr
og planter. Disse må leve det liv, deres indbyggede genetiske egenskaber og drifter giver dem i samspil
med naturens luner. Vi kan derimod
gennem vor kreative fornuft aktivt
deltage i universets fortsatte videreudvikling, og gennem vores evne
til at forudsige konsekvenserne af
vore handlinger, blive flere mennesker, der har det bedre. Var vi blot
aber med reduceret kropsbehåring,
ville vi måske være ti millioner individer, der ville hutle sig igennem
livet under kummerlige forhold.
Som mennesker, kan vi med de fornødne politiske indgreb ikke blot
brødføde de knap syv milliarder
mennesker verden har i dag, men
også så mange flere som vi måtte
ønske.
Som menneske fødes vi hver
især med et helt unikt talent, der
hvis det får den fornødne næring
og gennem en målbevidst indsats
udvikles, beriger både menneskeheden og universet som helhed.
Når vi laver en ny videnskabelig
opdagelse, eller gennem resolut
handling griber ind og forandrer
historien til det bedre – eller sætter
børn i verden og gør dem i stand til
det – er det en pant, der lever videre
i hele den samlede menneskehed.
Den ophører ikke med at virke, så
længe den menneskelige civilisation fortsat eksisterer. Derfor behøver vi ikke blive suget ned i et eksistentialistisk sort hul, ved tanken

Fra en økonomisk synsvinkel
kunne Lissabon-traktaten, med
dens udhuling af de europæiske landes suverænitet, ikke komme på et
værre tidspunkt. Stabilitetspagten,
som udgør det politiske grundlag
for den fælles europæiske valuta,
euroen, lægger i forvejen jernhårde
begrænsninger på medlemslandenes økonomiske og finanspolitiske
handlefrihed. Men Lissabon-traktaten vil simpelthen fjerne den sidste
rest af økonomisk selvstændighed.
Dermed vil de europæiske regeringer miste ethvert nationaløkonomisk instrument til at beskytte
befolkningerne imod udefra kommende finanskriser. Og med den
igangværende kredit- og finanskreditkrise er det alt andet end et akademisk eller teoretisk spørgsmål.
Den 17. februar nationaliserede Storbritanniens finansminister
Alistair Darling den kriseramte
storbank Northern Rock. Havde
Storbritannien været med i euroen
og havde Lissabon-traktaten været
i kraft, ville den britiske regering
aldrig have fået lov til at gøre noget sådant. Og konsekvenserne
ville have været helt uoverskuelige.
Northern Rock ville have trukket

om at vi skal dø, for vi ved, at lever
vi vort liv fornuftigt – søger vores
lykke gennem at bidrage til menneskeheden – så kan vi dø med et smil
på læben. Vi ved, at vores liv gjorde
en afgørende positiv forskel.
Det er i nationalstaten, at vore
bidrag i første omgang beskyttes,
virker og lever videre, men det behøver ikke at stå i modsætning til
en verden, der lever i fred og fordragelighed, så længe vi respekterer
andre lande som suveræne nationer.
I stedet for at stræbe imod global
ensretning skal vi glæde os over, at
der er folk med en anden baggrund
og kultur, og som derfor tænker anderledes. Vi skal lade os berige af
forskelligheden i kulturerne, og når
et land så laver en ny spændende
opdagelse. gøre den tilgængelig for
alle lande og derigennem hele menneskeheden. I stedet for konfrontation og krig mellem kulturerne skal
vi samarbejde om dannelsen af et
nyt Bretton Woods-finanssystem
og store projekter, der er til gavn
for os alle. Som f.eks. bygningen af
Den eurasiske Landbro, der forbinder Europa og Asien, og som med
en tunnel under Beringstrædet vil
koble Amerika sammen med hele
Det eurasiske Kontinent, og infrastrukturprojekter i Afrika, der kan
give kontinentet en chance for ikke
blot at overleve, men også at få en
anstændig fremtid.
Lad os ikke spilde den fantastiske chance vi har fået for at gribe
ind og være med til at bestemme
udgangen af den skæbnesvangre
kamp, der finder sted i 2008. Ligesom vi med små styrker fungerer
som en katalysator, der er i gang
med at forandre det planlagte udfald af det amerikanske valg, kan
vi gennem en international mobilisering stoppe Lissabon-traktaten og
forsøget på at besvare finanskrisen
med afskaffelsen af demokrati og
indførelse af fascisme. Gå med i
LYM og Schiller Instituttets kampagne, del kampagneaviser ud, få
folk til at skrive under for en folkeafstemning om Lissabon-traktaten
og træf en beslutning om ikke at
spilde dit liv med små ligegyldige
ting, når så meget og så vigtige ting

dusinvis af andre britiske banker
med sig i faldet, og millioner af britiske statsborgere ville have mistet
deres opsparinger og pensioner. Det
bliver virkeligheden i Europa under
Lissabon-traktaten.
Den fhv. demokratiske præsidentkandidat og økonom Lyndon
LaRouche har indtrængende opfordret de europæiske regeringer
og parlamenter til hurtigst muligt
at beskytte deres respektive nationaløkonomier imod den igangværende finanskrise ved at oprette
finansielle »brandmure«, dvs. genindføre tidligere tiders kontrol med
finanstransaktioner. Derudover må
hvert land beskytte både husejere
og lokalbanker gennem nationale
varianter af den lovgivning, som
præsident Franklin D. Roosevelt
indførte for at stoppe depressionen
i 1930’erne. Og situationen er lige
så alvorlig som dengang, ja den er
faktisk langt værre.
Mange af de ovenstående detaljer, og flere til, findes i Jens-Peter
Bondes letlæselige bog »Fra forfatning til Lissabon«, som sammen
med selve traktatteksten og andre
brochurer kan bestilles på Folketingets EU-Oplysning, tlf. 33 37 33 37,
www.eu-oplysningen.dk).
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Nyt Bretton Woods

Schiller Instituttet forår 2008

Schiller Instituttets foretræde for Folketingets Politisk-Økonomisk Udvalg:

Kun et nyt Bretton Woods-finanssystem kan løse finanskrisen
Den 17. januar 2008 havde Schiller Instituttet foretræde for Folketingets Politisk-Økonomiske Udvalg. Tom Gillesberg holdt talen
nedenfor og besvarede derefter en række spørgsmål fra medlemmer af udvalget, bl.a. om hvorfor Danmark bør beholde kronen og
hvordan der er muligt at tredoble statens investeringer i infrastruktur. Inden foretrædet fik Tom Gillesberg mulighed for at fortælle
finansminister Lars Løkke Rasmussen om det, og give sin tale med
bilag til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og undervisningsminister Bertel Haarder. Se alle bilagene på
http://www.ft.dk/Samling/20072/almdel/PØU/bilag/8/index.htm.
Goddag, jeg er Tom Gillesberg,
formand for Schiller Instituttet i
Danmark.
Tak fordi vi måtte komme.
Vi er her i dag, fordi den kreditkrise verden har oplevet gennem
de seneste seks måneder, er del af
et sammenbrud af det globale finanssystem. Kun ved at sætte hele
finanssystemet under konkursbehandling og etablere et nyt Bretton
Woods-system kan vi undgå totalt
kaos. Folketinget bør derfor arbejde
for etableringen af et sådant Bretton Woods-finanssystem og sikre,
at de danske myndigheder træffer
forholdsregler for at beskytte befolkningen, den fysiske økonomi
og vores bank- og finansvæsen.

Den internationale finanskrise

Da den internationale kredit- og
finanskrise brød ud i slutningen af
juli, ved at den amerikanske subprimekrise trak tæppet væk under gigantiske internationale finansværdier og begyndte at vælte banker
som f.eks. IKB-banken i Tyskland
og den britiske Northern Rock, håbede de fleste, at det tyske finanstilsyn BAFIN overdrev, når det kaldte
krisen den værste bankkrise siden
1930’erne.
I dag har det vist sig, at det er

bringer tankerne hen på det finanssammenbrud i det 14. århundrede,
der efter handelshusene Bardis og
Peruzzis bankerot, indledte den
mørke middelalder. Centralbankers
forsøg på at udskyde krisen gennem
at sænke renten og tilføre massive
mængder likviditet vil blot medføre hyperinflation, som man så det
i Weimar-Tyskland i 1923 – men
denne gang på global skala.

Et nyt Bretton Woods

Lyndon LaRouche, økonom og tidligere demokratisk præsidentkandidat, har længe påpeget opbygningen
til den nuværende krise. I ånden
fra Roosevelts tiltag i 30’erne har
han advaret imod finansverdenens
ønske om at lade befolkningen betale for krisen gennem en drakonisk
nedskæringspolitik og har i stedet
foreslået et nyt Bretton Woodsfinanssystem, der indebærer en
konkursbehandling af det gamle
finanssystem og etableringen af et
nyt fastkurssystem. Det kan sikre
fungerende banker og de langfristede kreditter til fysisk-økonomisk
opbygning, der er nødvendige for
den fremtidige globale samhandel
og vores nationale velfærd.
Som det første skridt i den
akutte krise foreslog han i august

teretkammer at forpligtige regeringen til at arbejde for etableringen
af et nyt finanssystem og i sidste
uge publiceredes underskrifter fra
40 franske borgmestre – deraf to
parlamentsmedlemmer – for et nyt
Bretton Woods.

Hvad gør vi i Danmark?

Herhjemme har Schiller Instituttet og undertegnede rejst denne
debat. Ved valget i november 2005
havde vi sloganet: »Når boblen brister... Et nyt Bretton Woods« og ved
det nylige folketingsvalg plakater
med: »Efter Finanskrakket: Magnettog over Kattegat«. Sideløbende har
vi uddelt mere end 200.000 kampagneaviser for at sørge for, at vi
alle rettidigt kan forberede os på den
finansielle flodbølge, der er på vej.
Danmark skal beholde kronen
og vores unikke realkreditsystem,
og hurtigst muligt få afskaffet de
nye farlige SDO-lån. Finanstilsynet
må kortlægge de problemer vores
banker er eksponeret over for udefra (også via udenlandske datterselskaber) og gennem de seneste års
kraftigt stigende udlån herhjemme.
Der må gribes ind for at nedbringe
risikoen. Samtidig må vi forberede
os på konsekvenserne af et kollaps
af den danske boligboble og modsvarigheden til den amerikanske
subprimekrise: Hundreder af danske pantebrevskaruseller, der snart vil
kollapse sammen med boligboblen.
Fremadstormende banker har
ukritisk lånt penge ud til byggeprojekter, som dem i Ørestaden, med
ringe sikkerhed. Boligejere med
stigende friværdi er blevet overtalt
til at optage investeringskreditter
med »sikkerhed« i friværdien, der
er blevet brugt til forbrug og gearede finansinvesteringer, der har
pumpet en boble op på det danske
aktiemarked. Alt dette vil ramme de
danske banker og hele vores økonomi hårdt.

Folketinget må handle

Tom Gillesberg tv. sammen med en delegation fra LaRouches Ungdomsbevægelse, efter foretrædet for folketingets Politisk-Økonomisk udvalg d.
17. januar 2008.
værre end selv BAFIN frygtede. Vi
står ikke med en subprime-krise og
nogle uheldige spekulanter, men
med et sammenbrud af hele det
internationale finanssystem. Systemet er gennemsyret af mange års
finansspekulation, som har skabt
fiktive papirværdier, der nu må
nedskrives med enorme milliardbeløb. De 500 milliarder kroner, som
verdens banker hidtil har måttet
afskrive på subprime-krisen, vurderer Deutsche Bank bliver til 2.000
milliarder kr. – 33 Kattegatbroer.
Samtidig brister nu andre bobler
som aktieboblen, boligboblen, kreditkortgældsboblen og på et eller
andet tidspunkt også den gigantiske
derivatboble. Enorme papirværdier
går op i røg.
Det vil efterlade en stor del af
verdens finansinstitutioner bankerot og er en krise, der i størrelse
og dybde overgår den i 30’erne og

»Loven til beskyttelse af boligejere
og banker af 2007« , der kan redde
de millioner af amerikanske boligejere, der trues af tvangsauktion,
og beskytte de amerikanske banker.
Til gengæld kan finansspekulation,
hedgefonde og de »kreative« finansinstrumenter gå neden om og
hjem. LaRouches lovforslag er blevet introduceret i otte delstatskongresser, (yderligere fem er på vej),
er vedtaget i 30 amerikanske byer
og er allerede begyndt at påvirke
det amerikanske præsidentvalg.
Derefter, mener LaRouche, må
USA i gang med en New Deal, og
sammen med Rusland, Kina, Indien og andre lande etablere det nye
Bretton Woods-finanssystem og et
internationalt samarbejde om store
infrastrukturprojekter, som f.eks.
Den eurasiske Landbro og en tunnel under Beringstrædet. Allerede
i 2005 vedtog det italienske depu-

Folketinget må pålægge regeringen at arbejde for iværksættelsen af
et nyt Bretton Woods-finanssystem
og gennem tiltag lig »Loven til beskyttelse af boligejere og banker af
2007« sikre, at de danske borgere
og den danske økonomi beskyttes.
Folketinget må også pålægge
regeringen at forberede en hurtig
iværksættelse af påtrængende anlægsinvesteringer, der kan holde
gang i den danske økonomi og begynde et nationaløkonomisk skifte
væk fra en forbrugsdrevet økonomi, hvor servicejobs erstatter beskæftigelse i de produktive erhverv.
Vi må tilbage til en investeringsbaseret økonomi, hvor investeringer i
infrastruktur, produktion, og videnskabeligt og teknologisk fremskridt
skaber grundlaget for øget produktivitet og en højere levestandard for
hele befolkningen.
Infrastrukturbudgettet må tredobles, så vi, udover de selvindlysende akutte motorvejs- og jernbaneinvesteringer, kan få bygget
brugerbetalte faste forbindelser
over Femern Bælt, Kattegat og Helsingør-Helsingborg og et offentligt
betalt dansk magnettognet. Dette
magnettognet vil ikke blot reducere
rejsetiden mellem København og
Århus til 25 minutter, men vil, når

det er fuldt udbygget, binde hele
Danmark tættere sammen og kunne
overtage en stor del af person- og
godstransporten. Et internationalt
net vil ikke blot bringe os til Stockholm, Oslo, Hamburg og Berlin
på under fem kvarter, men helt til
Asien og Amerika.

Webcast med LaRouche

Den internationale krise vi står
midt i er uden historisk sidestykke
og kan ikke løses indenfor det nuværende finanssystems rammer.
Den truer ikke blot vores nuværende og fremtidige velfærd, men
er med aktiv hjælp fra imperiefraktionen i Storbritannien allerede
i gang med at udløse globalt kaos
og en ny mørk tidsalder. Men laver
vi de nødvendige modige politiske
indgreb, kan vi ikke blot overvinde
den akutte krise men også skabe en
global renæssance, der giver alle
nationer og folkeslag mulighed for
at skabe sig en menneskeværdig
fremtid.
I aften kl. 19:00 vil Lyndon
LaRouche holde en webcast fra
Washington om alvoren i den nuværende krise og vejen ud af den. Det
ville være en god idé at lytte med
og efterfølgende gå i det italienske
senats fodspor, og invitere LaRouche til Folketinget for at diskutere
disse spørgsmål yderligere.
Tak for ordet.
Se diasbillederne: schillerinstitut.
dk/folketinget170108.html

Giulio Tremonti, italiensk finansminister 2004-2007, har netop udgivet en bog med kraftige angreb
på globaliseringen hvor han slår
til lyd for et nyt Bretton Woodsfinanssystem. Tremonti har samarbejdet med LaRouche i spørgsmålet.
Nederst: Franklin D. Roosevelt

LaRouches løsning:
1) USA må gennemføre »Lovgivningen til beskyttelse af boligejere og banker af 2007«, et lovforslag fra LaRouche der er til heftig
diskussion over hele USA, som vil forhindre millioner af boligejere i
at blive sat på gaden, men samtidigt holde hånden under de amerikanske banker.
2) Indførelsen af en todelt rentesats fra Federal Reserve. Et lavt
renteniveau på 1-2 procent, der gælder for boligejere, produktive erhverv og visse dele af bankernes aktiviteter, og en langt højere rente,
der gælder for finansspekulation. På den måde kan man have en rente,
der er høj nok til at forsvare dollarens værdi overfor andre valutaer, og
samtidigt sætte gang i den amerikanske økonomi.
3) Dernæst må USA, i samarbejde med Rusland, Kina, Indien og
andre ledende lande, gå i spidsen for en reorganisering af det globale
finanssystem. Der skal dannes et Nyt Bretton Woods-system med faste
valutakurser og de fornødne mekanismer til kreditskabelse, der kan
sikre global økonomisk udvikling.

Lyt til Radio Schillers ugentlige politiske orienteringer:

www.schillerinstitut.dk
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Følgende appel blev udsendt den 10. december 2007 af Helga Zepp-LaRouche, international formand for Schiller Instituttet og formand for Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet (BüSo) i Tyskland.

Efter at have fulgt den dramatiske stigning i rædselsbudskaberne
om unge der går amok og skyder
skolekammerater og lærere, unge
skarpskytter som tager livet af
ukendte ofre, og unge psykopatiske
mordere, som slår mennesker ihjel i
scenarier kopieret fra perverse
voldsfilm, er
e Blog
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det tydeligt, at
der må vedtages
en lovgivning,
som under straffeloven forbyder
produktion
og
salg af voldsforherligende computerspil såvel
som brugen af
internettet til at udbrede voldsdyrkelse.
Langt om længe har den tyske psykiatriske sammenslutning
Gesellschaft für wissenschaftliches Gesprächspsychoterapie e.V.,
(GwG), for nyligt krævet et totalforbud imod disse computerspil. En
repræsentant for GwG forklarede,
at »dræberspillene er som landminer for sjælen«. GwG kræver at
politikerne handler, »før en hel generation af børn og unge bliver trukket med ned i en malstrøm af vold«.
Det er desværre allerede sket.

Allerede i 1972, altså for 35 år
siden(!), forklarede den amerikanske sundhedsminister såvel som
den amerikanske sammenslutning
af psykiatere og medicinere, at der
er en utvetydig sammenhæng imellem videovold og vold blandt børn
og unge. Og i så godt som alle tilfælde, hvor unge har dræbt deres
skolekammerater og lærere med
stor skydefærdighed, viser det sig,
at vedkommende er afhængig af
voldsvideoer og voldsforherligende internetsider. Det er desværre
tilfældet, at en stor del af børn og
unge fra to generationer ubeskyttet har været udsat for spredningen
af denne sinds- og sjælsdræbende
»underholdning«.
De kommercielle dræberspil er
kopier af mordsimulatorer, der blev
udviklet af den amerikanske hær
med det formål at fjerne soldaters
naturlige uvilje imod at dræbe. Og
det er netop, hvad der sker, når com-

puterspillene gør det at dræbe til en
koordineret refleks. Anvendelsen af
mordsimulatorer i militærtræningen

»Langt om længe har
den tyske psykiatriske
sammenslutning Gesellschaft für wissenschaftliches Gesprächspsychoterapie e.V. krævet et
totalforbud imod disse
computerspil.«
stemmer godt overens med den bestialske idé om »en hær bestående
af legionærer«, beskrevet af Samuel
P. Huntington i sin bog »The Soldier and the State«, hvor det handler
om at uddanne soldater til at blive
viljeløse befalingsmodtagere, som
aldrig vil stille spørgsmålstegn ved
en ordre, uanset hvad den lyder på.

Når en sådan idé allerede for en hær
er fuldstændig barbarisk, så er den
for børn og unge, som følelsesmæssigt er langt mere sårbare, en ren katastrofe. Resultatet er børn og unge,
som er fuldstændig følelsesmæssigt
forkrøblede, som udelukkende kan
finde ud af at udtrykke aggression,
og for hvem den unikke menneskelige evne til indlevelse og til at have
medfølelse med andre, fuldstændigt
er forsvundet. I de værste tilfælde
bliver disse børn og unge autister
eller endda mordere.
EU’s afdeling for »menneskerettigheder i internetsamfundet«
føler sig ansvarlige for dette område, men har indtil nu forsømt at
vedtage nogen som helst form for
retningslinjer for forbud eller straf
imod disse voldsforherligende videospil og internetsider. Når de, der
har ansvaret, forsømmer at beskytte
børn og unge, gør de sig selv skyldige i overgreb mod menneskerettighederne. Vi kræver et øjeblikkeligt forbud imod dræberspil og
en effektiv blokering af de omtalte
internetsider!

»Disse voldelige videospil er mordsimulatorer. De er ikke bare træning i at myrde – de er træning i massemord, fordi barnet får øvet, og øvet, og øvet, og øvet, og øvet, at dræbe ethvert levende væsen foran sig,
indtil det løber ud af mål eller kugler.«
Oberstløjtnant David Grossman, psykologiprofessor, professor i militærvidenskab og Army Ranger.
Interview med EIR, April 27, 2007

www.LaRouchePAC.com

Er fanden løs på internettet?

»Mennesker, som ødelægger barndommen, er menneskehedens fjender .«1
af Simon Jensen, LYM
De unge bruger stadig mere tid på internettets sociale netværk som Facebooks grimme ansigt
Arto, FaceBook og MySpace. Er det blot uskyldigt tidsfordriv eller
en social programmering af de unge, der bærer ansvaret for den
tiltagende mord- og selvmordsepidemi?
Domænet arto.dk henvender sig
til unge i alderen 10-17 år. Her hyggesnakkes der døgnet rundt og virtuelle »kys«, »kram« eller »klask«
kan uddeles i de mange chatroom
alt efter humør. Desuden kan profiler med billeder samt tekst oprettes.
Med over 600.000 brugerprofiler
blandt de helt unge er Arto blevet
til Danmarks nye farlige legeplads
for børn, men bag internetdomænet
og dets grundlægger Morten Borgs
liberale ansigt, stikker Det britiske Imperium og globaliseringens
grimme fjæs frem.
Jævnligt bringes der i medierne
historier om forklædte voksne, som
jagter unge på de pædofiles eldorado Arto, men også blandt de unge
selv er der grund til bekymring.
Tæskehold og mobbebander organiserer, hvem der næste gang skal
bankes eller sågar myrdes, som da
en far opdagede følgende trusselafstemning mod sin søn på Arto:
»Skal vi skære nosserne af ham eller kvæle ham?« Det ledte til faderens anmeldelse af Arto til politiet,
og man prøver aktivt på flere af landets biblioteker og folkeskoler at
forhindre adgang til domænet, pga.
den voldelige adfærd i børnenes opførsel, der opstår som et resultat af
Artos dårlige indflydelse.
Dette understreges kun alt for
godt af den 15-årige drabsmand fra
Aalborg, der i slutningen af oktober
slæbte sit offer hen under lygtepæ-

lens lys for at få en god videooptagelse af sit offer på sin mobiltelefon
til brug på YouTube. Efter at hans
venner erfarede, at det var ham der
var anholdt og sigtet for drabet, er
det strømmet ind med hilsner i hans
gæstebog på Arto. Kun en lille del
af indlæggene tog afstand fra drabet. Langt de fleste var trøstende og
opmuntrende, og mange har skrevet, at de vil være der for ham, når
han kommer ud. »Det var nu ellers
en fed dag bortset fra til sidst«, lød
en hilsen fra en 17-årig ven, mens
en 19-årig skrev: Ville ønske jeg
havde tvunget dig med hjem fredag
nat med os andre... ingen mennesker erstatter min bedste ven.«
Nu kan det ske, at du tænker,
at det er overdrevet at stille kulturen på internetdomæner som Arto
til ansvar for den stigende modbydelighed i ungdomskulturen. Du
mener vel nok, at du sagtens kan
styre dine online-udskejelser, men
lad os derfor stille skarpt på to casestudies af Artos grimme storesøstre, Facebook og MySpace, hentet
fra Schiller Instituttets internationale kampagnehæfte mod voldelige computerspil, »Is The Devil In
Your Laptop?«2. Lad os se nærmere
på, hvad det er for et menneskesyn
du indoktrineres til, når du gratis
logger ind, og samtidig undersøger,
hvilke større mål verdens største
firmaer jagter med deres megainvestering på nettet.

Mark Zuckerberg, grundlæggeren af internetportalen Facebook,
har udtalt, at »firmaet udvikler teknologier, der fremmer udveksling
af information om den sociale graf,
den digitale kortlægning af menneskers sociale forbindelser i den
virkelige verden«.
Den omtalte »sociale graf« er
en hjemmeside for bevidsthedsog hjernekontrol, der nu styres af
Microsofts Bill Gates og anglofile
medlemmer af Facebooks bestyrelse som Peter Thiel og Jim Breyer.
Deres mål er at bane vejen for total
uhindret globalisering.
Peter Thiel, der finansierede
Mark Zuckerberg og Facebooks
opstart i 2004 med tre og en halv
million kroner, startede sin karriere med at grundlægge Stanford
Review, flagskibet blandt studenter
aviser, der støttes af »The Intercollegiate Network«, og som udgør
en koordineret amerikansk højreekstrem ungdomsbevægelse. Som
Facebook gør det i dag, gav The
Intercollegiate Network dengang
indtryk af at være styret af »frihedsbevidste« unge, men var i virkeligheden kontrolleret ovenfra.
Jim Breyer, Thiels kammerat fra Facebook-bestyrelsen, har
lang tids erfaring som håndlanger
for angloamerikansk psykologisk
krigsførelse og økonomisk globalisering, hvilket kommer til udtryk
ved Breyers bestyrelsespost hos
det britisk-amerikanske firma Accel Partners, der ikke blot var med
til at skabe MK-ULTRA projektets
eksperimenter med bevidsthedskontrol i 1950’erne, men i dag har

hjemme i hjertet af City of London. I 2005 gav Accel-koncernen
Zuckerbergs Facebook omkring 85
millioner kroner til at udvikle et internetdomæne, hvor mennesker kan
gå hen og slå andre mennesker op
for at finde relevante oplysninger
om dem, deres interesser og kontaktdata, hvilke studier de vælger,
hvem de kender, hvem deres venner
er, hvad andre folk siger om dem,
deres seneste billeder osv.
Hvad er det egentlig lige at et
britisk-amerikansk finansfirma skal
med kontrollen over et socialt netværks domæne?

Bill Gates’ hjerne er microsoft

Gravpladsen Facebook ledes nu
af ingen andre end Bill Gates.
Ved Bill Gates’ halloween-fest
den 31. oktober i 1995 fejredes

overtagelsen af id Software’s dræber-simulator »Doom«, det spil
der programmerede Eric Harris
og Dylan Klebold til at blive ekstremt koldblodige selvmordsbødler
ved Columbine High School- massakren. Her optrådte Gates selv i
Microsofts promoveringsvideo for
spillet som trenchcoatklædt massemorder, der var badet i blod og
hjernedele, og med Microsofts slogan forandret til »Microsoft: Hvem
vil du myrde i dag?«
Bill Gates har nu i årtier gjort
tjeneste for militærindustriens underholdningsafdeling, som den der
virkelig kan underminere fornuften
både hos det amerikanske militær
og blandt de unge. Med X-box’
computerspil som Counterstrike og
Halo 3 fremmer Bill Gates ikke kun
den psykotiske »nye revolution i
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Den 18-årige Pekka-Eric Auvinen skød
og dræbte den 7. november 2007 syv
elever og rektoren på Jokela Gymnasium
i Tuusula, Finland. Under identiteten NaturalSelector 89 øvede han sig på Battlefield
2: Special Forces i gennemsnit 50 minutter om
dagen og spillede det sidste gang umiddelbart
inden han foretog massakren.

Den 1. november 2007 blev den 21-årige engelske studerende Meredith Kercher fastholdt og fik halsen skåret over i
Perugia, Italien. Det skete som en del af
nogle ekstreme sexeksperimenter dagen efter
en Halloween-fest. Facebook-brugeren Raffaele Sollecito var en af de fire, der blev arresteret for mordet på hende.

Perugia
Virginia Tech

Johan Gutenberg-skolen

Jokela Gymnasium

Den 23-årige Seung Hui Cho dræbte den
16. april 2007 toogtredive mennesker
og sårede sytten på Virginia Tech University i Virginia, USA, inden han skød
sig selv. Næsten alle mordene fandt sted inden
for 10 minutter. Han havde ingen tidligere erfaring med våben, men var en stor fan af voldelige dræberspil, specielt Counterstrike.

militærets affærer«, hvor unge skal
trænes til at være ukritiske robotter,
der som moderne romerske legionærer kan indsættes rundt omkring
i verden og dræbe på kommando,
men han sidestiller også mennesket
med noget så åndsforladt som en
digital computer.
I et interview i 1993 udtalte
Bill Gates: »Jeg mener ikke, at den
menneskelige intelligens i sig selv
er enestående. Hjernens neuroner
skaber perceptioner og følelser,
der fungerer binært, og som det er
muligt for maskiner at kopiere, og
med tiden vil vi blive i stand til at
genskabe menneskelig intelligens.
Det er ligesom, når man bagvendt
kopierer et produkt.« Gates bliver
spurgt: »Er der ikke noget særligt,
måske endda guddommeligt, ved
den menneskelige sjæl?« hvorved
Gates nervøst vrider sig i sædet og
svarer: »Det har jeg intet bevis for«.
Overvej nu Bill Gates’ strategiske partnerskab med Facebook,
som blev indgået i august 2006. I
løbet af bare en måned blev NewsFeed og Mini-Feed søsat, programmer, hvis formål det er konstant at
rapportere om brugerens aktivitet
på nettet, selv når brugeren har logget af. I November 2007 investeres
knap to milliarder kroner i Facebook for med NewsFeed at kunne
koordinere data med tolv kæmpefirmaer som Coca-Cola, Blockbuster og Verizon. Nu kan alle tosser
på Facebook blive sporet, selv når
computeren er slukket. De store firmaer vil kunne fastslå, hvilke film
du ser, hvilke koncerter du går til,
samt dit politiske standpunkt.

Facebook, der i juni 2007 havde
et netværk på ca. 9.000 danske brugere, havde kort før nytår rundet en
kvart million registrerede brugere
herhjemme.

Rupert Murdoch kigger med

Når medierne kalder sociale
netværkssider som Arto, MySpace
og Facebook for noget i retning af
et kæmpe socialt eksperiment, der
vil redefinere vennebegrebet i den
kommende moderne cyberkultur,
så se på eksempelvis mediemogulen Rupert Murdoch. Her tegner der
sig et billede af kræfterne bag de
nye internetdomæner. Hans opkøb
af IGN3 og Intermix Media Inc. bør
ikke komme som en overraskelse.
De henvender sig begge til unge, og
det er hverken utypisk for Murdoch
selv eller noget tilfælde, at han har
fundet kærlighed for medieportalen
bag MySpace.
At dømme ud fra hans medieimperium4, bør det ikke komme
som en overraskelse, at vi her har
at gøre med en mand, der er helt og
aldeles blottet for moral. Han blev
opflasket af Lord Beaverbrook, den
Hitler-elskende tidligere britiske
propagandaminister (Minister of
Information), på tidsskriftet London Daily Express, og efter at han
havde bestået sin eksamen i sort
britisk propaganda, fik han et medieimperium, der har gjort alt for
at bringe folk som Dick Cheney og
Tony Blair til magten.
Med opkøbet af MySpace har
Murdoch ikke alene sikret sig plads
på første parket til at overvåge de
42 millioner MySpace-misbruge-

Den 19-årige Robert Steinhäuser dræbte den 26. april 2002 tretten lærere,
to elever og en politimand på Johann
Gutenberg-skolen i Erfurt, Tyskland.
Da politiet efter mordet undersøgte hans
computer fandt politiet, at han havde brugt
utallige timer på at spille voldelige computerspil som Ninja, Doom og Counterstrike.

res personlige forhold, men har
gennem opkøbet af Intermix, hvor
alle hjemmesider rapporterer detaljerede logbogsefterretninger om
brugernes gøren og laden direkte
til News Corps Fox Interactive Media, sikret sig yderlig information.
Med News Corps kontrol over nyheder og ungdomskultur bliver det
pludselig muligt at have modsvarigheden til gladiatorkampene i det
romerske Colosseum.
Er du på udkig efter billig fornøjelse? Alt er tilladt i Murdochs
Online Pantheon! Lad os kigge lidt
nærmere på nogle af tilbudene på
MySpace:

MySpaces tilbud

• Pædofili: Selvom 29.000 sexhungrende rovdyr er blevet bortvist
fra MySpace, sker det uden hjælp
fra Rupert Murdoch. Netværkssiderne er langt vanskeligere at
kontrollere end for eksempel chat
rooms og udgør en farlig erstatning
for normalt socialt samvær.
• Anoreksi: En gruppe på over
1000 anoreksiramte kvinder udstiller en video, der fremviser de seneste slankekurs-resultater. Samtidig
afvises kvinder med et mere sundt
forhold til kroppen, da det vil ødelægge al motivation. Murdoch griber ikke ind, men har blot lidt reklame for tilbud om hjælp.
• Selvmordspiger: Denne kult af
piger klædt på som døden, tilbyder
drinks til militærindustriens næste
rekrutter ved computerspilssammenkomster eller til Halo-fest. Et
årligt satanisk orgie der opreklameres prominent på MySpace.

• Perverse voldsfilm: En af de
film der nyligt blev fremhævet på
MySpace hed »Saw 3«, som var
den MySpace-afhængige Pekka
Eric Auvinens foretrukne tortur- og
voldsfilm. Som bekendt dræbte han
for nyligt otte mennesker på Jokela
Gymnasium i Finland, inden han
tog sit eget liv.
• En kreds af mordere: MyDeathSpace kunne i november
registrere, at der eksisterer 600
mordofre og 35 mordere med profil
hos MySpace. Mere udtrykkeligt er
det, at MySpace, Facebook og Arto
uden fortilfælde har skabt et laboratorium, hvor unges reaktioner på
vold og mord nøje kan studeres og
udsættes for eksperimenter. Charles
Figley fra Floridas Universitet
kommenterer: »På disse netværkssider på internettet kan mordofrenes bekendte hyle og morderens
fætter kan skrige tilbage. Alle de
eksisterende modeller for sociale
sammenhænge er blevet sat ud af
spil og må redefineres.«
Globaliserings løgn består af
den gammelkendte anglo-hollandske liberale politik, nemlig at kontrollere og styre de unge voksne,
der skal lede menneskeheden ind
i fremtiden, samtidig med at det
tilsyneladende fremstår, som om
de unge selv vælger deres fremtid.
»Jeg er fri!«, siger brugeren af Arto,
Facebook eller MySpace, idet han
eller hun søger nye nedværdigende
perverse fornøjelser.
Historien lærer os, at de største
civilisationers sammenbrud og fald
aldrig kommer udefra, men gennem at man, som 68-generationen,

har travlt med at udleve fantasier og
personlig egoisme, og glemmer at
lægge fundamentet for det, der skal
komme efter. De fejl må nutidens
unge lære af, og bryde med den
manipulation og kontrol de bliver
udsat for gennem cyberspace.
Læs hele historien i LPAC’s
pamflet: »Is The Devil in Your Laptop« der kan hentes på: www.lym.
dk/devil.html.
Fodnoter:
1. Citatet er hentet fra Poul Høis artikel

»Tilværelsens liderlige lethed«, Berlingske Tidende den 6. oktober 2007,
om Bratz-koncernen, der har skabt rekordoverskud ved salg af Bratz-dukker,
en type Barbiedukker designet efter
idealerne i pornokulturen.
2. Hæftet er på engelsk og kan hentes
gratis på www.larouchepac.com
3. IGNs hjemmeside hævder selv, at IGN
udgør den ultimative »Manhunt 2«-ressource til trailers, screenshots, cheats,
walkthroughs, release dates, previews,
soundtracks og nyheder. Spillet »Manhunt 2« gav inspiration til de to unge
forstyrrede mordere i Detroit, der dolkede en mand ihjel i november 2007 og
efterfølgende savede hans hoved af og
brændte hans krop, præcis som i spillet.
Intermix, hvis kronjuvel er kirkegården
MySpace, er blevet gravstedet for utallige døde unge sjæle.
4. Medieimperiet udstrækker sig over ni
satellitbaserede fjernsynsnetværk, 100
kabel-tv-kanaler, 175 aviser, 40 forlag,
40 tv-sendere og en biograf. Murdoch
har potentiale til at nå ud til 280 millioner mennesker med sine amerikanske
fjernsynssendere, 300 millioner dækker
han gennem satellitkanaler i Asien, 300
millioner hjem dækkes via kabel-tv og
28 millioner hjernevaskes af hans propagandistiske aviser.

Bliv aktiv i LaRouches Ungdomsbevægelse LYM
Mobiliseringen og udvikling af de unge i alderen 18-30 år til at blive en lederskabsgruppe, der kan inspirere resten af befolkningen til
at træffe de nødvendige beslutninger og handle, er menneskehedens fremtid. Intet andet vil fungere. Alt andet vil mislykkes, hvis den faktor
mangler. - Lyndon LaRouche
Schiller Instituttet og
LYM har haft stort
held til at bringe diskussionen om magnettog og store projekter
på dagsordenen i Danmark, og blev derfor
inviteret til Hamburg
for at være med til at
sætte gang i diskussionen der. Det viste
sig faktisk, at der er
en stor interesse i at få
etableret magnettoglinjer både til Berlin
og København.
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Den 20.-28. september 2007 fik Schiller Instituttet i Danmark besøg af
den 96-årige borgerrettighedsforkæmper Amelia Boynton Robinson.
Hun var en samarbejdspartner til Martin Luther King og har gennem
70 år været en ledende forkæmper for de sortes rettigheder. Som vicepræsident for Schiller Instituttet i USA har hun i mange år været en
tæt samarbejdspartner til Lyndon LaRouche. Hun blev interviewet på
DR1, TV2,TV2 News og Århus Stiftstidende, og fortalte sin dramatiske livshistorie på et offentligt møde arrangeret af Schiller Instituttet
og ved et foredrag på Øregård Gymnasium (billedet t.v.). Læs mere på
www.schillerinstituttet.dk/amelia.html.

Jeg ønsker en folkeafstemning om
Lissabon-traktaten!
Dato:

Underskrift:

Jeg vil gerne være med til at samle underskrifter.
Jeg vil gerne kontaktes af Schiller Instituttet/LYM.

Navn:
Adresse:

tlf.:

Sendes til:
Schiller Instituttet
Skt. Knudsvej 11, kld.t.v.
1903 Frederiksberg C

LYM har besøgt valgmøder og delt millioner af flyveblade ud i den
amerikanske valgkamp, frem for alt i afgørende delstater som Californien, Massachussetts, Rhode Island, Ohio og Texas. Flyvebladene
afslørede City of London og Wall Streets planer om at gøre Michael
Bloomberg til præsident gennem først at støtte Barack Obama indtil
han har besejret Hillary Clinton og så efterfølgende trække tæppet
væk under Obama gennem afsløringer af hans tætte forbindelser til
kriminelle finansfolk. I de delstater LYM var aktive lykkedes det at
bryde Obama-rusen og sikre Clinton sejren. Nu skal de også hjælpe
med at fjerne finansmanden Felix Rohatyns indflydelse i Det demokratiske Parti.
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Kontakt LYM:
25 12 50 33, 35 43 00 29

www.wlym.com

