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Schiller Instituttet i Danmark demonstrerer imod
NATO?s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen

København, 15. august 2014 ? NATO?s chef Anders Fogh Rasmussen, som var på officielt besøg i Danmark
i dag for at forsøge at få danskerne til at støtte sin krigspolitik imod Rusland, blev konfronteret i sit hjemland
af en lille, men effektiv demonstration fra Schiller Instituttet, både, da hans kortege kørte ind og ud af det
danske Udenrigsministerium. Han måtte køre forbi et kæmpebanner med ordene:

»Lad ikke Foghs nye løgne føre til Atomkrig med Rusland«

Demonstranterne talte eller sang konstant i megafon og insisterede på, at han burde holdes personligt
ansvarlig for en politik, som er i færd med at føre verden imod atomkrig.

Demonstranterne uddelte en særlig erklæring af formand Tom Gillesberg, som opfordrede Danmark til ikke
at støtte Rasmussen-Cameron-Obama-krigspolitikken på vegne af City of London-/Wall Street-oligarkerne,
men i stedet slutte sig til BRIKS? kommende, nye, økonomiske verdensorden. Erklæringen sagde, at
Rasmussen løj for at få Danmark med i Irakkrigen, og nu lyver han igen om, at det er russerne, som er
ansvarlige for nedskydningen af MH17-flyet, samt om, at russerne ønsker at invadere sine naboer; alt
sammen for at optrappe en militærkonfrontation med Rusland, som kunne føre til atomkrig.

Fogh Rasmussen var ankommet til Udenrigsministeriet for at mødes med den danske forsvarsminister og
tale til den internationale presse om Ukraine, samt om det kommende NATO-topmøde i Wales den 4.
september, og for at tilskynde Danmark til at øge sit forsvarsbudget.

Tre internationale journalister kom hen til demonstrationen. En journalist fra et førende, russisk medie og en
tyrkisk journalist lovede begge at dække demonstrationen, og en kinesisk fotograf tog billeder.

Skønt demonstrationen blev annonceret med meget kort varsel, lykkedes det Schiller Instituttet i Danmark at
sikre, at Fogh Rasmussen, den internationale presse, personale fra Udenrigsministeriet og danske borgere
blev konfronteret med oppositionen til Foghs krigspolitik. [mr]
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