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I dette nummer:

Schiller Instituttets formand, Tom Gillesberg:
»Vi har brug for samarbejde i stedet for krig«

»Man har brug for en stabil verden med langsigtede samarbejdsaftaler. Rusland og Kina vil umådelig gerne
samarbejde med USA og Europa. Man har ikke lyst til krig. Hvis vi kan smide marionetterne på porten og få
nogle politiske ledere, der faktisk repræsenterer befolkningen og nationernes egentlige interesser og ønsker
samarbejde i stedet for konfrontation og krig, så er der en vej ud af det her.«
Lyt til Gillesbergs strategiske analyse 24. marts:
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1594[1]

Helga Zepp-LaRouche:
Verden på randen af 3. Verdenskrig: Hvorfor modernisere USA?s atomvåben?
22. marts 2014 ? Der er ikke en eneste grund til, at Tyskland skulle gå med til selv de mindste sanktioner
mod Rusland, for de er lige så meget rettet imod vore fundamentale interesser, hvor de er en del af en yderst
farlig, eskalerende spiral, for enden af hvilken udslettelsen af den menneskelige civilisation gennem en
global, termonuklear krig findes. Hvis denne katastrofe skal afvendes, må vi i stedet for omgående sætte en
international fredsorden på dagsordenen, i hvilken alle nationer på denne planet arbejder sammen om
menneskehedens fælles mål.

Hvad får EU?s stats- og regeringsledere til i al hast at underskrive en delvis EU-associeringsaftale med »Jats«,
af Victoria Nulands nåde overgangs-ministerpræsident i Ukraine, i hvis regering der sidder 3 nazistiske
ministre, hvis chef for sikkerheds- og forsvarsrådet er medstifter af det National-Sociale Parti, Andrij
Parubij, og hvis justitsminister, general Oleg Machnitzki, er et førende medlem af det ultra-nationalistiske
Svoboda-parti? Hvorfor indgår EU en pagt med en regering, der kom til magten gennem et statskup, som
fascistiske stormtropper var ansvarlige for, og samtidig lancerer sanktioner imod Rusland, som, iflg.
velrenommerede internationale og frem for alt amerikanske eksperter i forfatningsret, som f.eks. John V.
Whitbek og professor Stephen Cohen, har holdt sig strengt til folkeretten?Læs s. 2

Lyndon LaRouche:
Det er ikke et spørgsmål om intern krig i Europa;
det er et spørgsmål om en termonuklear Tredje Verdenskrig

18. marts 2014 ? I sin analyse af den internationale strategiske situation efter præsident Vladimir Putins tale
i dag til det russiske parlament, understregede Lyndon LaRouche, at det ikke er et spørgsmål om en krig
omkring Ukraine eller internt i Europa. Det, der er ved at udspille sig, er Det britiske Imperiums fremstød for
en termonuklear, Tredje Verdenskrig. LaRouche understregede, at vi må mobilisere det amerikanske folk og
Kongressen til at erkende den virkelige fare, ikke det tåbelige sludder, som pumpes ud i medierne, og
mobilisere med henblik på at stille præsident Obama for en rigsret, før han udløser denne termonukleare krig
efter instruktion fra Det britiske Imperium.Læs s. 3

EU fuldfører »Enhedsmekanisme for Afvikling«
for selvmords-bailout og -bail-in af bankerotte banksystem

21. marts 2014 ? I går nåede EU frem til en »endelig løsning« på eurobanksystemets bankerot efter et møde,
der varede hele natten. Den tyske finansminister Wolfgang Schäuble blev involveret i forhandlingerne
omkring kl. 05.30 for at underskrive aftalen. Enhedsmekanismen for Afvikling (Single Resolution
Mechanism, SRM) skal formelt godkendes af EU-parlamentet og de nationale regeringer, hvilket efter
planen skal ske efter EU-parlamentssamlingen i Strassbourg midt i april, den sidste samling før EU-valgene i
maj måned.Læs s. 4

EIR stiller udenrigsminister Lidegaard spørgsmål om neo-nazister
i Ukraines regering og LaRouches advarsel om atomkrig
København, 24. marts 2014 ? (EIRNS) ? I dag stillede EIR den nye danske udenrigsminister Martin
Lidegaard tre skarpe spørgsmål om neo-nazisternes rolle i Ukraine (i lyset af den danske debat om
spørgsmålet) og truslen om atomkrig, på hans første pressekonference for internationale journalister på
Udenrigsministeriets Internationale Pressecenter. Læs s. 4
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