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Da Feltmarskal Rommels styr-
ker i 1942 blev standset efter 

slaget ved Tobruk, var det ikke på 
grund af ildkraften fra de alliere-
de. Rommel løb ganske enkelt tør 
for olie, og hans styrker strandede 
i ørkenen ved Haifa - og det hele 
var et desperat forsøg på at ero-
bre Nordafrika for at skaffe olie 
til Hitlertyskland og til det faci-
stiske Italien. 
Allerede året forinden havde Hit-
ler formuleret sagen i en nødde-
skal: I sit direktiv fra august 1941 
slog han fast, at det var nødven-
digt at erobre Krim-halvøen for 
at afskære de russiske olieforsy-
ninger og selv sikre sig friske le-
verancer efter at USA var ved at 
lukke for samhandelen. 
I starten af 1940’erne var USA 
verdens største producent af olie, 
og både den nazistiske krigsop-
rustning og starten af 2. verdens-
krig skabte et boom for den ame-
rikanske olieindustri. USA var da-
tidens Saudi Arabien.
Amerikanske firmaer leverede i 
starten olien til alle de krigsfø-
rende parter: England, Tyskland, 
Italien og Japan. Ingen af dem 
havde nævneværdig egenproduk-
tion, og de var derfor alle afhæn-
gige af olie fra USA. 

Amerikansk olie til japanerne
Frem til kort før angrebet på Pe-
arl Harbor i december 1941 var 
det således amerikansk olie, som 
drev hele den japanske hær. Selv 
havde Japan ingen olieressourcer, 
og tankskibe sejlede i fast rutefart 
mellem USA og Japan, indtil de 
japanske aktiviteter i det indiske 
ocean blev så truende for præsi-
dent Roosevelt, at han standsede 
leverancerne.
Tilsvarende var det olie fra USA, 
som var grundlaget for både væk-
sten i Tyskland frem til krigen - 
og som sikrede Hitlers aggressi-
ve ekspansion i krigens første år. 
Uden olie fra USA ville nazitysk-
land aldrig være blevet realiseret.

Standard Oil var ejet af Rockefel-
ler og I.G.Farben
Det største amerikanske oliefirma 
var i 1941 Standard Oil of New 
Jersey, hvis største aktionær var 
Rocke feller-familien - og hvis 
næststørste aktionær på det tids-

punkt var det tyske I.G. Farben, 
dengang verdens største kemiske 
industri. Forbindelserne var kom-
met i stand efter massive ameri-
kanske investeringer i Nazitysk-
land under den amerikanske de-
pression i 1930’erne, hvor Tysk-
land blev anset for et godt og sik-
kert sted at investere. 

Vestlig olie sikrede Luftwaffe
Ikke bare Standard Oil, men også 
firmaer som f.eks. Du Pont og Ge-
neral Motors var samarbejdspart-
nere for I.G. Farben - de tre fir-
maer var den direkte årsag til, at 
Hitlers Luftwaffe i det hele taget 
kunne komme på vingerne. De 
tyske flyvemaskiner skulle bru-
ge Tetraethylbly (TEL) som til-
sætning til brændstoffet - og dette 
blev leveret af  Standard Oil, Du 
Pont og General Motors.

Forudsætningen for at kunne føre en krig har siden første verdenskrig og helt frem til i dag været 
olie, og krigsherrerne søger altid først derhen, hvor oliekilderne er.  (Foto: Wikimedia Commons)

Ingen krige uden olie 
og uden olie ingen krige
Væksten i den vestlige verden siden anden verdenskrig har gjort olie til den mest efter-
tragtede ressource overalt på kloden. Olie er en forudsætning for opvarmning, transport 
og for udvikling af tusinder af moderne produkter - og den er helt essentiel for at kunne 
føre en krig  . Af Tommy Hansen

Dr. Daniele Ganser er historiker og fredsforsker og leder af 
Swiss Institute for Peace and Energy Research (SIPER) i Ba-
sel. Daniele Ganser har specialiseret sig i international histo-
rie gennem de seneste 100 år og peger på olien og de øvri-
ge fossile energikilder som den evige kilde til krig. Og i takt 
med, at Vestens olieforbrug er steget, har vi med invasioner 
og falsk flag operationer sikret os adgang til stadigt flere af 
klodens olieressourcer.
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Da 2. verdenskrig begyndte i 
Europa, var der stor modstand 
fra England imod disse amerikan-
ske leverancer af olie og brændstof 
til natityskland, og Standard Oil 
reagerede ved omgående at udfla-
ge hele sin olieflåde til Panama. 
Herfra fortsatte man så trafikken 
til centrale anlæg på De Kanari-
ske Øer og Tenerife, hvorf olien 
blev fyldt på tyske tankskibe til 
brug for både de tyske og de ita-
lienske tropper.

Samhandel til foråret 1941
Denne trafik fortsatte helt frem til 
foråret 1941, hvor de amerikan-
ske myndigheder offentliggjorde 
en detaljeret liste over oliebran-
chens samhandel med nazister-
ne og rejste en mindre skandale. 
Standard Oil stod på det tidspunkt 
for mere end 80 procent af den 
amerikanske olieproduktion, og 
som fast bankforbindelse brug-
te man Chase Manhattan Bank - 
en bank, der i øvrigt blev lukket 
af de amerikanske myndigheder 
den 17. april 1945, efter bevis-
ligt at have hvidvasket nazipenge 
gennem hele krigen og i stor stil.

85 procent af Hitlers olie kom fra 
USA, Venezuela og Iran
Da olieleverancerne fra USA til 
Nazityskland endegyldigt blev 
standset, stod Hitler med et al-
vorligt problem. Allerede ved kri-
gens udbrud forbrugte Tyskland 
omkring tre millioner tons olie 
om året, og 85 procent af dette 
kom fra USA, Venezuela og Iran. 
Præcis som under 1. verdenskrig 
blev Tyskland nu igen afhængig af 
olie fra Rumænien og fra Ukraine 

- og som dengang rakte produkti-
onen under 2. verdenskrig ikke til 
Hitlers krigsmæssige ambitioner 
om vækst og invasioner.
Da japanerne i marts 1942 inva-
derede den hollandske koloni, In-
donesien, var det tilsvarende for 
at sikre sig adgang til landets rige 
olieressourcer. Alternativet var, at 
den japanske krigsmaskine var 
gået brat i stå.

Alle krige er ressourcekrige
Den schweiziske fredsforsker, Dr. 
Daniele Ganser, er overbevist om, 
at den underliggende årsag for 

langt de fleste krige er behovet 
for olie.

- Alle krige er ressourcekrige. Be-
folkningerne får at vide, at årsa-
gerne er alle mulige andre, oftest 
noget med demokrati og frihed,  
men i bund og grund handler det 
om, at magthavere har brug for 
stadigt større mængder olie for 
at bevare deres positioner, siger 
Daniele Ganser.

- Hele militærmaskinen er afhæn-
gig af olie; uden olie ingen krig. 
Og ser man på verdens brænd-
punkter til enhver tid, finder man 
næsten altid massive olieinteresser 
dukke op, siger Daniele Ganser.

Fokus på olien i Irak før 9/11
Allerede inden 9/11 lå det fast, 
at USA havde fokus på oliefore-
komsterne i Irak, der på det tids-
punkt rådede over de næststør-
ste reserver i verden. Efter at Ve-
sten invaderede landet og fjernede 
og likviderede Saddam Hussein, 
blev de irakiske olierigdomme 
fordelt mellem udvalgte vestlige 
olieselskaber som f.eks. BP, Shell 
og Exxon. 
En anden af de vestlige oliegigan-
ter, Unocal, underskrev sammen 
med det saudiarabiske oliefirma 
Delta i slutningen af 1990’erne en 
samarbejdsaftale med det davæ-
rende Talibanstyre i Afghanistan 
om at etablere en olie- og gasrør-
ledning gennem landet. Den skul-
le sikre forsyningerne fra  det ka-
spiske hav gennem Turkmenistan, 
Afghanistan og Pakistan og videre 
ud til de store markeder i Asien.

Den Transafghanske pipeline
Opførelsen af denne transafghan-
ske pipeline, der forventes færdig i 
2016, mødte fra starten stor mod-
stand i den afghanske befolkning 
og ikke mindst blandt de mange 
forskellige afghanske krigsherrer 
(warlords), som ikke var kontrol-
leret af det centrale Talibanstyre i 
Kabul. Invasionen af Afghanistan 
i 2001 ses derfor af mange iagt-
tagere som et ønske om at sikre 
rørledningen med militær tilste-
deværelse.
Den amerikanske interesse i at 
sikre olieforsyninger og -forbrug 
skyldes både hensynet til den ame-
rikanske olieindustri og hensynet 
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japanischen Operationen im Indi-
schen Ozean so bedrohlich wurden, 
dass Präsident Roosevelt die Liefe-
rungen stoppte.

Ähnlich dazu, war das Öl von den 
USA die Basis für das wirtschaftli-
che Wachstum in Deutschland bis 
zum Krieg – und sicherte die 
aggressive Expansion Hitlers im 
ersten Jahr.

Ohne die finanzielle Unterstüt-
zung und das Erdöl aus den Verei-
nigten Staaten wären die Ausdeh-
nung und die Kriegsbestrebungen 
von Nazi – Deutschland nie reali-
siert worden.

Standard Oil im Besitz von 
Rockefeller und IG Farben
Der größte US-Ölkonzern war 1941 
Standard Oil von New Jersey, des-
sen größter Teilhaber die Rockefel-
ler-Familie war – und der zweit-
größte Teilhaber zu dieser Zeit war 
Deutschlands IG Farben, das welt-
größte chemische Konglomerat.

Ihre Beziehung entstand nachdem 
die USA massiv in NAZI –Deutsch-
land, während der Amerikanischen 
Depression in den 1930er Jahren, 
investierten, als Deutschland als ein 

Beinahe alle Kriege sind Ressour-
cenkriege. Den Menschen werden 
alle möglichen Gründe genannt, 
meist irgendetwas in Zusammen-
hang mit Demokratie und Frei-
heit, aber eigentlich geht es um 
Herrscher, die steigende Bestände 
an Öl benötigen, um ihre Position 
zu behalten, sagt der Schweizer 
Historiker, Dr. Daniele Ganser.
Das Verlangen nach wirtschaftli-
chem Wachstum in der westlichen 
Welt hat Öl noch vor dem 2. Welt-
krieg zur begehrtesten Ressource 
weltweit gemacht. Öl ist eine Vor-
aussetzung um zu heizen, für den 
Transport und für die Entwick-
lung der meisten modernen Pro-
dukte – und es ist absolut notwen-
dig, um Krieg zu führen.

Von Tommy Hansen

Als die Streitkräfte des Nazi-Feld-
marschalls Erwin Rommel in der 
Wüste von Haifa in Libyen nach der 
Schlacht von Tobruk 1942 fest 
saßen, war das nicht aufgrund der 
überlegenen Feuerkraft seitens der 
gegnerischen Verbündeten – Rom-
mel hatte einfach kein Öl mehr.

Tatsächlich war der ganze Feld-
zug nicht mehr als ein verzweifelter 
Versuch Nordafrika einzunehmen, 
um Öl nach Adolf Hitlers Deutsch-
land und in das faschistische Italien 

liefern zu können.
Hitler formulierte die Mission ein 

Jahr zuvor. In einer Anweisung im 
August 1941 legte er dar, dass es 
notwendig sei die Halbinsel Krim 
einzunehmen, um russische Ölliefe-
rungen zu unterbrechen und neue zu 
sichern, als die USA im Begriff 
waren den Handel mit Deutschland 
zu stoppen.

In den frühen 1940ern waren die 
USA der weltweit größte Produzent 
von Erdöl und der Nazi – Krieg und 
der Beginn des 2. Weltkrieges 
bewirkten einen Aufschwung für die 
US – Ölindustrie. Die Vereinigten 
Staaten waren sozusagen eine zeit-
gemäße Version von Saudi Arabien. 

Von Kriegsbeginn an lieferten die 
US – Unternehmen Öl an alle 
Kriegsparteien. Groß Britannien, 
Deutschland, Italien und Japan. Kei-
nes dieser Länder hatte eine signifi-
kante Eigenproduktion und war 
daher von den USA abhängig. 

Amerikanisches Öl zu den Japa-
nern 
Bis kurz vor dem Angriff auf Pearl 
Harbour im Dezember 1941 war es 
amerikanisches Erdöl, das die 
gesamte japanische Armee mit 
Brennstoff versorgte.

Japan hatte keine Ölressourcen, 
deshalb verkehrten Tanker in regel-
mäßigem Betrieb zwischen den Ver-
einigten Staaten und Japan, bis die 

Keine Kriege ohne Öl – 
und kein Öl ohne Kriege

Ort für gute und sichere Investitio-
nen galt.

Westliches Öl sicherte die Luft-
waffe
Nicht nur Standard Oil sondern 
auch Firmen wie Du Pont und 
General Motors waren Partner der 
IG Farben – diese drei Konzerne 
waren der Hauptgrund, dass Hitlers 
Luftwaffe abheben konnte.

Die deutschen Flugzeuge meng-
ten ihrem Treibstoff Tetraethylblei 
(TEL) bei – und dies wurde von 
Standard Oil, Du Pont und General 
Motors bereitgestellt.

Als der 2. Weltkrieg in Europa 
ausbrach, gab es großen Widerstand 
von England gegen die Lieferungen 
der USA von Erdöl und Treibstoff 

Seit dem 2. Weltkrieg ist der Schlüssel weltweit Kriege zu führen das Erdöl. 
Öl ist sowohl das Ziel, als auch der Grund Kriege zu führen und in diesem 
Jahrhundert wurden Kriege und Wiederaufbau politische und wirtschaftli-
che Notwendigkeiten. (Foto: Wikimedia Commons)

Die Trans-Afghanistan-Pipeline 
stand seit Mitte der 1990er Jahre 
auf dem Plan und konnte nur mit 
der Invasion Afghanistans 2001 
möglich gemacht werden. Plan-
mäßig fertig gestellt im Jahre 2016, 
wird sie die Erdölquellen im Kaspi-
schen Meer mit den Hauptmärkten 
in Indien und Asien verbinden. 
(Foto: PeaceReporter.net)

“ Standard Oil sondern 
auch Firmen wie Du 
Pont und General Mo-
tors waren Partner der 
IG Farben – diese drei 
Konzerne waren der 
Hauptgrund, dass Hit-
lers Luftwaffe abheben 
konnte.

Die Trans-Afghanistan-Pipeline stand seit Mitte der 1990er 
Jahre auf dem Plan und konnte nur mit der Invasion Afgha-
nistans 2001 möglich gemacht werden. Planmäßig fertig ge-
stellt im Jahre 2016, wird sie die Erdölquellen im Kaspischen 
Meer mit den Hauptmärkten in Indien und Asien verbinden. 
(Foto: PeaceReporter.net)

Krigen mod terror efter 11. september 2001 er blevet ført i 
olieproducerende regioner og i lande som f.eks. Afghanis-
tan, hvor en gigantisk olie- og gasrørledning fra Pakistan til 
det Kaspiske Hav nu er under opførelse

OLIE FOR DOLLAR
følge aftalen fra 1973 ville 
USA yde millitær beskyttelse 
af de saudi arabiske oliefel-
ter og desuden levere udstyr 
og materiel til opbygning af 
det saudiarabiske forsvar og 
landets efterretningstjenes-
te. Denne blev i årene heref-
ter opbygget helt efter ame-
rikansk model. Til gengæld 
skulle Saudi Arabien afhol-
de sig fra at modtage and-
re valutaer som betaling for 
olieleverancer end netop den 
amerikanske dollar.
To år senere var Iran, Irak, Ku-

wait og Venezuela med i af-
talen og senere Qatar (1961), 
In- donesien (1962), Libyen 
(1962), De Forenede Arabis-
ke Emirater (1967), Algeriet 
(1969), Nigeria (1971), Equa-
dor (1973), Gabon (1975) og 
endelig Angola (2007)

Fakta:
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til den amerikanske dollar. Siden 
starten af 1970’erne har det væ-
ret kotume, at olie skal betales 
med dollar og ikke andre valutaer.

Betænkelig sammenblanding
- Hvis man ser på den såkaldte 
Brent-olie, der kommer fra olie-
felterne i Nordsøen i området mel-
lem Norge og England, er prisen 
på den anført i dollar. Og ingen 
finder det i dag mærkeligt, at man 
ikke anvender norske kroner, en-
gelske pund eller for den sags 
skyld Euro. Denne sammenbin-
ding mellem ét lands valuta og 
en globalt efterspurgt råvare er 
yderst betænkelig, for at sige det 
mildt, siger Dr. Daniele Ganser.
I praksis betyder aftalen fra 1971, 
at den amerikanske dollar styrkes, 
hver gang der handles olie klo-
den rundt. Dollarens værdi hol-
des således kunstigt oppe ved at 
tvinge klodens omsætning af olie 
til at basere sig på netop denne 
ene valuta.
Det er et faktum, at alle forsøg på 
at forlade aftalen siden er blevet 
standset, ultimativt med ameri-
kansk militær intervension. Som 
det i dag er alment kendt, havde 
Saddam Hussein i 2000 bebudet 
fremover at ville sælge landets 
olie for EURO, hvilket afsted-
kom positive analyser i europæ-
iske finanskredse - man nåede 
lige at vejre ny morgenluft for 
vækst i Europa, før den iranske 
olieproduktion efter invasionen 
blev overtaget af vestlige olie-
selskaber og derfor i dag fortsat 
afregnes i dollar.

Gaddafi ville nationalisere Liby-
ens oliefelter
Tilsvarende ville Libyens dikta-
tor, Mohammar Gaddafi i 2009 
nationalisere landets oliefelter 
og indføre en ny valuta, baseret 
på de mere end 144 tons guldre-
server i landet. Han ville frem-
over ikke anerkende den ameri-
kanske dollar som betalingsmid-
del for noget som helst. Planerne 
blev skrinlagt, da Libyen blev in-
vaderet i marts 2011 og Gaddafi 
dræbt. Ifølge den tidligere chef 
for Libyens nationalbank, Qa-
sem Azoz, forsvandt guldet kort 
efter invasionen og Libyens olie 

afregnes fortsat i dollar.
Venskabet mellem Saudi Arabien 
og USA og de omfattende forret-
ningsforbindelser mellem den sau-
diske og amerikanske olieindustri 
er historisk og veldokumenteret. 
Da bagmændene bag terrorangre-
bet 11. september 2001 skulle fin-
des, pegede Bush-administratio-
nen da også på Afghanistan frem 
for Saudi Arabien - selv om 15 
af de 19 flykaprere kom fra Sau-

di Arabien og den påståede ho-
vedmand, Osama bin Laden, var 
saudiarabisk statsborger.

Bush-familien, CIA og Saudi Ara-
bien
Bush-familiens nære venskaber 
med det saudiarabiske kongehus 
og Bin Laden-familien er bredt 
anerkendt og en del af den ameri-
kanske historie. Da tidligere præ-
sident George H.W. Bush i 1976-
1977 var CIA-direktør, havde han 
blandt andet som en af sine ho-
vedopgaver at opbygge den sau-
diarabiske sikkerhedstjeneste ef-
ter amerikansk model. Dette ske-
te som en modydelse olie-for-dol-
lar-aftalen - ligesom USA på det 
tidspunkt var i færd med at op-
føre millitærbaser overalt i Saudi 
Arabien, for at beskytte de saudi-
ske oliefelter.
Denne militære alliance befæ-
stede værdien af olie/dollarafta-
len, således at det officielle USA 
havde sikret dollaren, samtidig 
med at den amerikanske og sau-
diarabiske oliebranche bogstav-
ligt talt boomede.
I 1979 stiftede George H. W. Bush 
oliefirmaet Arbusto Energy i Mid-
land, Texas, sammen med en ræk-
ke lokale forretningsfolk, herun-
der James R. Bath, repræsentant 
for Salem Bin Laden (ældre halv-

Stigningen i olieforbruget i USA hænger historisk set sammen 
med ekspansionen i den amerikanske krigsindustri, som top-
pen af det politiske USA er dybt engageret i. Pentagon har 
i dag 3 millioner ansatte, foruden ca. 7 millioner på pensi-
oner og overførselsindkomster - her Pentagons udgifter fra 
1940 til 2010, angivet i 2013-billioner dollar

Fakten:
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durch das Land zu errichten. Man 
wollte Lieferungen sichern, vom 
Kaspischen Meer durch Turkmenis-
tan, Afghanistan und Pakistan bis 
hin zu den bedeutenden Märkten in 
Asien.

Die Trans-Afghanistan-Pipeline
Die Konstruktion dieser Trans-Afg-
hanistan-Pipeline, die Planmäßig 
2016 fertig gestellt werden soll, 
wurde anfangs von den Menschen 
in Afghanistan und besonders von 
den afghanischen Warlords, die 
nicht vom Taliban-Regime in Kabul 
kontrolliert wurden, stark abgelehnt. 
Die Invasion von Afghanistan 2001 
wird daher von vielen Beobachtern 

als Anliegen gesehen, diese Pipeline 
durch militärische Präsenz zu 
sichern.

Den US-Interessen den Erdölkon-
sum und die Öllieferungen zu 
sichern, liegen die Öl-Industrie als 
auch der US-Dollar zugrunde. Seit 
den frühen 1970ern ist es Standard-
prozedere, dass Öl-Transaktionen in 
Dollar bezahlt werden und in keiner 
anderen Währung.

Die Währungs – Verwirrung 
„Wenn man sich das sogenannte 
Brent-Öl ansieht, das aus den Erdöl-
feldern der Nordsee kommt, im 
Gebiet zwischen Norwegen und 
GB, ist der Preis in Dollar gelistet. 
Heute findet es niemand eigenartig, 
dass man nicht die norwegische 
Krone, den Sterling Pfund oder den 
Euro verwendet, um für dieses Öl 
zu bezahlen. Diese Verbindung zwi-
schen der Währung eines Landes 
und der globalen Nachfrage nach 
Rohstoffen ist gelinde gesagt, sehr 
dubios“, sagt Dr. Daniele Ganser. 

In der Praxis stärken die Petro-
dollar-Abkommen von 1971 – 73 
den Dollar automatisch, wann 
immer Öl gehandelt wird, 24 h, 7 
Tage die Woche, weltweit. Der Wert 
des Dollars ist künstlich; erschaffen 
durch eine natürlich gegebene und 
essentielle Ressource, die den glo-
balen Handel gekapert hat.

Es ist in der Öffentlichkeit gene-
rell nicht bekannt, dass vor dem 
Jahr 2000 Saddam Hussein Pläne 
verkündete, iranisches Öl gegen 
Euros handeln zu wollen und damit 
positive Reaktionen in den europäi-

schen Finanzkreisen weckte. Aber 
nach der Invasion von 2003, als die 
irakische Erdölproduktion von west-
lichen Ölkonzernen übernommen 
wurde, wurde der Öl-Handel weiter-
hin in Dollar geführt.

Gaddafi wollte die Ölfelder 
Libyens verstaatlichen
Ähnlich verlautbarte auch 2009 
Libyens Diktator Mohammar 
Gaddafi Pläne, die Erdölfelder 
von Libyen zu verstaatlichen 
und eine neue Währung einzu-
führen, die auf den mehr als 
144 Tonnen Goldreserven des 
Landes basierte. Er wollte fort-
an den US-Dollar nicht mehr 
als Zahlungsmittel, egal wofür, 
anerkennen. Die Pläne wurden 
erfolgreich zurückgestellt, als 
man im März 2011 in Libyen 
einmarschierte und Gaddafi 
getötet wurde. Laut dem ehe-
maligen Vorstand der National-
bank von Libyen, Qasem Azoz, 

Über Generationen hinweg pflegte die Bush-Familie eine enge Fre-
undschaft und Geschäftsbeziehungen mit der Saudischen Krone und der Bin 
Laden-Familie, der eine der Größten Firmen im Mittleren Osten gehört. Sie 
sind auf den Bau von amerikanischen Militärbasen spezialisiert

Der ansteigende Öl-Konsum in den Vereinigten Staaten (links) ist empirisch 
mit der Expansion der Rüstungsindustrie der USA verbunden
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Die Ölproduktion von Saudi Arabi-
en stieg nach dem Öl-für-Dollar-
Abkommen 1973 rapide an 
(Quelle:Seimosblog.com)

verschwand das Gold Libyens 
kurz nach der Invasion. Auch 
Libyens Erdölhandel, wird nach 
wie vor in Dollar geführt.

Es ist Fakt, dass jeder einzel-
ne Versuch aus dem Petrodol-
lar-Abkommen auszusteigen, 
durch enormen wirtschaftlichen 
und politischen Druck und 
letztlich mit amerikanischen 

“Die Freundschaft 
zwischen Saudi Arabien 
und den Vereinigten 
Staaten von Amerika 
und die tiefgreifenden 
Handelsverbindungen 
zwischen den Saudis 
und der US-Ölindustrie 
sind historisch und gut 
dokumentiert. 

Ved at binde ét bestemt lands valuta sammen med en glo-
balt efterspurgt energiressource, sikrer man sig nærmest evig 
velstand. Systemet kan kun trues af alternative energikilder 
og lande, som frafalder aftalen og vil gå deres egne veje. 
Alle forsøg på at forlade olie-for-dollar aftalen siden 1971 er 
blevet standset, ultimativt ved millitære invasioner. Tilste-
deværelsen i Afghanistan har nu sikret den Trans-Afghans-
ke Pipeline mellem det Kaspiske hav og de store markeder 
i Indien og Asien, og fra Ukraine er der adgang til de bety-
delige oliekilder på det russiske kontinent

Den saudiarabiske olieproduk-
tion nærmest eksploderede, da 
aftalen om olie-for-dollar kom 
på plads i 1971
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bror til Osama Bin Laden) og Sau-
di Binladin Group. Arbusto Ener-
gy har siden levet en omskiftelig 
tilværelse og har blandt andet kun-
net sættes i forbindelse med svin-
del- og hvidvaskningsskandalen i 
den CIA-infiltrerede internationa-
le Bank of Credit and Commer-
ce, der blev tvangslukket i 1991 af 
Den international domstol i Lu-
xemburg, men som i 2002 er af-
sløret i at have fortsat sine aktivi-
teter længe efter lukningen. Ge-
orge H. W. Bush drev i forvejen 
oliefirmaet Zapata Corporation, 
grundlagt i 1963 og tilsvarende 
dybt forbundet med CIA. Således 
viser dokumenter, deklassificeret 
i 1993, at George H. W. Bush, i 
1963 - 14 år før han blev direktør 
for CIA - var både direktør for 
Zapata Oil og ansat af CIA.
Gennem de seneste 40-50 år har 
stadigt mere magtfulde familier 
med dybe interesser i olieindustri-
en og kontrol over politiske beslut-
ninger på allerhøjeste niveau sat 
agendaen for verdens udvikling. 
I kraft af tilknytning til firmaer 
som f.eks. Carlyle Group har de 
samme familier i dag skabt mil-
liardværdier, og krig er blevet en 
både politisk og økonomisk nød-
vendighed. Carlyle Group er i dag 
verdens største private kapitalfond 
og investeringsfirma og har en 
skiftende perlerække af tidligere 
præsidenter og ministre fra USA 
og USA-venlige regimer fra hele 
verden på lønningslisten. 
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Hvad der er godt for den saudiarabiske oliebranche, er godt 
for den amerikanske dollar og en række af de enkeltperso-
ner, som gennem de seneste 30 år har formet amerikansk 
udenrigspolitik. F.eks. har Bush-familien gennem foreløbig 
to generationer haft nære venskaber og tætte forretnings-
forbindelser med det saudiarabiske kongehus og Bin Laden-
familen, som driver en af Mellemøstens største entreprenør-
virksomheder og bl.a. har specialiseret sig i at bygge ame-
rikanske millitærbaser 
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