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Stop 3. Verdenskrig! BüSo-demonstration i
Berlin: Ingen atomkrig med Rusland!

27. februar 2014? Nedenstående er et udskrift af præsentationen på videoen[1] fra BüSo?s demonstration
ved Brandenburger Tor i Berlin:
»Kære BüSo-TV-seer! Jeg er Leona Meyer, og jeg rapporterer i dag fra Berlin, hvor vi afholder en
demonstration fra Brandenburger Tor og også foran den amerikanske ambassade for at gøre opmærksom på
den akutte fare for en verdenskrig. Natalia Vitrenko er formand for Ukraines Progressive Socialistparti, og
hun har netop påbegyndt en turné gennem Europa, hvor hun gør opmærksom på den egentlige bevægelse i
Ukraine. For i modsætning til, hvad de tyske medier beretter, så er det ingen fredselskende bevægelse dér,
som stræber efter frihed og demokrati, men derimod neo-nazistiske kredse, som Svoboda-partiet og andre,
som ganske enkelt går efter magten, og som i høj grad blev finansieret af udlandet, af USA, af EU og af
Storbritannien for at udføre dette højre[orienterede] kup i Ukraine og starte en stor provokation mod
Rusland. Situationen tilspidses virkelig minut for minut. Vi har uddelt rigtig mange flyveblade for at få den
neo-fascistiske karakter af disse grupperinger dér ud til offentligheden og for at opbygge en stor modstand i
Tyskland. For Tyskland må, med sin historiske baggrund, virkelig straks lægge afstand til disse strømninger
og stræbe efter, at Tyskland, Europa, sammen med Ukraine og Rusland sætter sig et [mål] om at finde en
fredelig løsning. Vi behøver samarbejde med Rusland, med Eurasien, med Kina for at skabe et virkeligt
perspektiv om opbygning for menneskeheden. Derfor, hjælp os med at udbrede dette materiale og skabe et
positivt perspektiv for menneskeheden. Mange tak.«

(BüSo; Bürgerrechtsbewegung Solidarität, er et politisk parti i Tyskland, som er en søsterorganisation til
LaRouchebevægelsen i USA og Schiller Instituttet i Danmark. Formand for BüSo er Helga Zepp-LaRouche,
hustru til den amerikanske statsmand Lyndon LaRouche. Helga Zepp-LaRouche har desuden grundlagt det
Internationale Schiller Institut. SI-DK-red.)

[1] http://www.bueso.de/node/7054?nid=7054&lid=2-1-0-0[1]
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