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Hvad har de to tidligere 
præsidenter George H. W. 
Bush og hans søn George 

W. Bush tilfælles med tidligere 
præsident Tony Blair fra England, 
tidligere nationalbankdirektør 
Karl Otto Pöhl, Tyskland, tidli-
gere finansminister James Baker, 
USA, tidligere præsident Fidel 
Ramos fra Filipinerne og med 
tidligere premierminister Anand 
Panyarac fra Thailand?

Svaret er: The Carlyle Group,  som 
med op imod 200 milliarder dollar 
i spil i dag er verdens største aktør 
inden for de politisk styrede sek-
torer: rumfart, energi og krigsin-
dustri. Firmaet, som med sine pri-
mære investeringer i dag beskæfti-
ger mere end 600.000 mennesker 
verden over. Desuden har Carlyle 
Group et globalt netværk af sam-
arbejdspartnere og har investeret 
massivt i havneanlæg, industri-
komplekser og olieraffinaderier 
i hele verden. I de seneste år er 
investeringerne udvidet til andre 
brancher, og f.eks. købte Carlyle 
Group i 2005 verdens største bil-
udlejningskoncern, Hertz. I Dan-
mark ejer Carlyle Group en række 
industri- og erhvervsejendomme.
 

Særdeles dårlige odds 
for forsvarsindustrien
Da firmaet blev stiftet, var od-
ds’ene for dets kerneforretning 

- forsvarsindustri - særdeles dår-
lige, men i kraft af den første 
golfkrig fik Carlyle Group vind 
i sejlene og flere toppolitikere 
kom på lønningslisten. Den helt 
store katalysator for firmaets 
vækst blev 11. september 2001 
og de krige, begivenheden si-
den har afstedkommet. Carlyle 
Group har bevaret sin position i 
magtens centrum helt frem til i 
dag, hvor præsident Obama f.eks. 
i 2011 udnævnte den mangeårige 
Carlyle-partner Jerome H. Powell 
som ny præsident for den ameri-
kanske nationalbank, The Federal 
Reserve.

Rystede på hovedet
Da de to venner, Stephen Norris, 
finansdirektør på Marriot Hotel 

i Washington og advokat David 
Rubinstein, i 1987 etablerede et 
privat investeringsselskab med 
interesser i forsvarsindustrien, 
rystede alle i branchen på hove-
det. Det var for sent, sagde man 

- den svulmende amerikanske 
krigsindustri var efter den kolde 
krigs afslutning skrumpet ind til 
ukendelighed, og ingen spåede 
sektoren nogen fremtid. Men de 
to unge forretningsfolk havde en 
vision, og selskabet var grundlagt 
i Washington af én bestemt årsag: 
De ville målrettet gå efter at in-
volvere folk i og omkring magtap-
paratet ved Det Hvide Hus, Pen-
tagon og den store statsadmini-
stration, og Carlyle-stifter David 
Rubenstein havde den rette mand 
i tankerne: Mangeårig CIA-di-

rektør og senere forsvarsminister 
under præsident Reagan, Frank 
Carlucci, som han kendte fra sin 
tid i Carter-administrationen.
 

Fra forsvarsminister til 
krigsdirektør
Da Carlucci forlod sit embede 
under Reagan i 1989, blev han 
således den første ”politiske” di-
rektør og senere formand for Car-
lyle Group, og under og op til den 
første golfkrig året efter fik Carly-
le grundlagt en gigantisk formue 
med givtige investeringer i de 
dele af amerikansk krigsindustri, 
som fik de store regeringskontrak-
ter. Systemet med at indlejre tidli-
gere toppolitikere med magtfulde 
kontakter og globalt netværk så 
ud til at virke efter hensigten, og 
i 1994 blev tidligere præsident 
George H. W. Bush (vicepræsi-
dent 1981-1989, præsident 1989-
1993) tilknyttet som rådgiver. Da 
Englands premierminister John 
Major forlod sin toppost i politik 
i 1997, blev den straks skiftet ud 
med stillingen som europæisk 
vicepræsident for Carlyle Group, 
og så fremdeles. Dertil kommer 
gennem årene en lang række af 
internationale topfigurer, som 
ikke er ansat - men som har haft 
roller som konsulenter, rådgivere 
eller højtlønnede foredragsholde-
re ved diverse salgsarrangementer.
 

Præsidenternes firma,  
verdens største krigsindustri
Kapitalfirmaet „The Carlyle Group“ blev grundlagt af to amerikanske forretningsmænd i 1987. Den kolde krig var 
næsten slut, den amerikanske krigsindustri stod foran en aktie-katastrofe, og fagfolk rystede lidt på hovedet af 
Carlyle Groups visioner om at investere i den amerikanske krigsindustri. Men Carlyle havde et hemmeligt våben: de 
forbandt sig med den daværende præsident George H.W. Bush og derefter med en håndfuld globale top-politikere. 
Hermed var grundlaget lagt for de kommende års politiske initiativer, der frem for alt har sikret velstand hos Carlyle 
Group.
 af Tommy Hansen

„Vore drenge og piger fortjener kun det bedste“, sagde præsident 
George Bush i februar 2002, da hans administration præsentere-
de et rekordhøjt forsvarsbudget - et budget, som siden da årligt 
er steget og har forøget velstanden i både Carlyle Group og hos 
Bush-familien personligt.
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Bush-familien og det 
saudiarbiske kongehus
Tilknytningen af George H. W. 
Bush (den ældre) bragte nye og 
ikke mindst mellemøstlige di-
mensioner til Carlyle’s kontakt-
net. Bush-familien havde tætte 
forbindelser til det saudiarabiske 
kongehus, som især byggede på 
1973-aftalen om olie-kun-for-
dollar mellem USA og Saudiara-
bien og den efterfølgende massive 
amerikanske tilstedeværelse i lan-
det. Allerede i 1976, da George 
H. W. Bush var direktør for CIA, 
havde han fået nære forbindelser 
til chefen for den saudiske efter-
retningstjeneste, Sheikh Kamal 
Adham - der senere blev dømt 
som en af hovedmændene i den 
internationale bankskandale 
med BCCI, Bank of Credit and 
Commerce International, der blev 
dømt kriminel og tvangslukket i 
1991.
Bush og Bin Laden Bush’s for-
bindelser omfattede også forret-
ninger med en af Saudiarabiens 
rigeste familier, Bin Laden-fami-
lien, som dog ifølge Carlyles egne 
oplysninger allerede var investor i 
Carlyle på dette tidspunkt. Ifølge 
grundlægger gjorde man allerede 
forretninger med Bakr Bin Laden, 
overhovedet i Saudi Bin Ladin 
Group, som var blevet uddannet 
på et universitet i Florida i 1979 
og havde et bredt amerikansk net-
værk. Uanset rækkefølgen rejste 
George H. W. Bush i 1990’erne 
store beløb fra Saudiarabien til 
Carlyle Group. Han tog på rejser 
til Thailand og Sydkorea; besøg 
der blev efterfulgt af massive 
investeringer fra de respektive 
lande i Carlyle og siden store 
Carlyle-opkøb af industrier, te-
leselskaber eller finansvirksom-
heder m.v. i de respektive lande. 
Sideløbende har man opbygget 
amerikanske militærbaser i det 
meste af Asien og Mellemøsten, i 
vid udstrækning bygget af Halli-
burton og Saudi Bin Laden Group.
 

Bush junior kommer 
ind i systemet
George H. W. Bush havde allere-
de i 1990 fået sin søn George W. 

Bush, placeret i bestyrelsen for 
luftfartsselskabet Caterair, som 
Carlyle havde opkøbt, og dermed 
var sønnen introduceret i organi-
sationen. Kort herefter fik Bush 
(junior)  som nyudnævnt guver-
nør i Texas kanaliseret 100 mio 
offentlige pensionspenge ind i 
Carlyle Group. Men golfkrige 
og små konflikter op gennem 
1990’erne var ikke nok til at hol-
de troen oppe på den amerikanske 
krigsindustris fremtid. Det blev 

beskrevet utvetydigt i rapporten 
”Rebuilding Americas Defences” 
fra 2000, udgivet af en tænketank 
ved navn Project for A New Ame-
rican Century (PNAC) og medun-
derskrevet af bl.a. Poul Wolfowitz, 
Gordon Libby og Donald Rums-
feld. I afsnittet ”Creating Tomor-
rows Dominant Force” hedder det, 
at kun en ”katalyserende katastro-
fe som et nyt Pearl Harbor” kan 
sikre den hurtige transformering 
af den amerikanske krigsindustri, 

som er ønskelig af både økonomi-
ske og politiske årsager.
 

Krigsindustrien mangle-
de en katastrofe i 2001
Da George H. W. Bush’s søn, Ge-
orge W. Bush, tiltrådte som præ-
sident i januar 2001, manglede 
krigsindustrien med egne ord en 
katastrofe i stil med Pearl Har-
bor for at kunne komme rigtigt i 
sving igen, og for Carlyle Group 
ville dette betyde helt gigantiske 
vækstmuligheder i et marked, 
som de fleste andre investorer så 
ud til at dømme dødt - simpelt 
hen fordi fjenderne var væk efter 
Sovjetunionens sammebrud. Præ-
sident Bush’s administration var 
på det nærmeste blevet spækket 
med PNAC-medlemmer: Elliot 
Abrams, Richard Armitage, John 
Bolton, Elliot Cohen, Dick Che-
ney, Lewis Libby, Richard Perle, 
Donald Rumsfeld, Paul Wolfow-
itz og Robert Zoellick er blot nog-
le af de mest kendte navne - og 
flere af dem var før eller siden at 
finde på lønningslisten hos Car-
lyle. Rumsfeld var f.eks. formand 
for Carlyle fra 1989 til 1992, og 
Carlyle investerede massivt i Hal-
liburton mellem 1995 og 2000, 
hvor Dick Cheney forlod sin di-
rektørpost i firmaet for at blive 
vicepræsident i Bush-regeringen.
Uanede bevillinger og uhæmmet 
vækst Den nødvendige katalyse-
rende begivenhed for våbenindu-
strien kom i form af det såkaldte 
terrorangreb 11. september 2001, 
som med øjeblikkelig virkning 
indledte en næsten uhæmmet 
vækst i krigsindustri, og sikker-
hedsindustri, kommunikation og 
energisektor m.v. Terrorangrebet 
udløste desuden uanede bevillin-
ger til alt, som kunne forbindes 
med ”krigen mod terror”, ligesom 
det blev benyttet til direkte afsæt 
for den fortsatte tilstedeværelse 
af vestlige tropper i Irak, Af-
ghanistan og flere andre lande i 
området.
 

Gigantiske ordrer fra 
Pentagon efter 2001
Pentagons største kontraktpartne-

Som andre toppolitikere bliver Tony Blair benyttet af Carlyle 
Group til at åbne dørene for nye investorer, oftest kongelige 
familier som her ved sit besøg i Dubai i 2010.

„Project for the New American Century“  var en neokonserva-
tiv tænketank og storleverandør af medlemmer til Bush-admi-
nistrationen. PNAC blev grundlagt i 1997 og havde til formål at 
lave en visionsrapport om genopbygningen af den amerikanske 
krigsindustri, „Rebuilding Americas Defenses“. Udviklingen blev 
kickstartet med 9/11, amerikas „nye Pearl Harbor“.

United Defence Industries var USAs største krigsindustri og 
blev tidligt købt op af Carlyle Gro



Publiceret på Free21 16.09.2017, 19:42 af Tommy Hansen

ARTIKEL

re fik gigantiske ordrer efter 2001, 
og alene invasionen af Irak har 
som bekendt været af største be-
tydning for A.P. Møllers formue 
(A.P. Møller Maersk var enekon-
traktor for Pentagon m.h.t. con-
tainertransport under den første 
golfkrig). Tilsvarende var Carlyle 
Group i 2005 vokset til via sine 
investeringer at være Pentagons 
11. største samarbejdspartner - et 
samarbejde med en partner, hvis 
budgetter er politisk bestemt og 
vokset markant siden 2001. Den 
11. september 2001 klokken 09.00 
startede et spektakulært møde på 
Hotel Ritz Carlton  i Washington 
DC, hvor Carlyle Group holdt sin 
årlige fire dages investorkonfe-
rence. I en særlig suite mødtes 
Frank Carlucci, James Baker og 
David Rubenstein med Shafig 
bin Laden, som repræsenterede 
Bin Laden-familiens investerin-
ger i USA, til et afsluttende møde. 
George H. W. Bush menes ikke at 
have været med, da han officielt 
forlod konferencen aftenen før. 
Afslutningen på den årlige inve-
storkonference fandt således sted 
på samme tid som den skelsætten-
de begivenhed, der endegyldigt 
kom til at sikre Carlyle-gruppens 
vækst i årtier frem.
 

Et øjeblikkeligt boom
Med 11. september 2001 opstod 
den nye fjende, som våbenindu-
strien og magtmenneskene i USA 
havde manglet. Ikke alene skabtes 
et øjeblikkeligt boom i stort set 
al industri, som havde blot perifer 
berøring til forsvarssektoren, men 
udsigten til meget store krigsope-
rationer i årene herefter skabte 
fornyet og velbegrundet optimis-

me. Pentagon fik allerede dagen 
efter 11. september 2001 lovning 
på nye milliarder, og samtidig 
blev der igangsat langsigtede pro-
jekter med nye bevillinger til NSA 

og CIA under overskriften ”kri-
gen mod terror”. Overvågnings-
industrien forvandlede sig fra at 
være et perifert erhverv til at blive 
en global industri, og i kølvandet 
på krigene voksede genopbyg-
ningsindustrien til hidtil uanede 
størrelser. I alle disse sektorer har 
Carlyle Group siden placeret sine 
investeringer. Blandt de nyere in-
vestorer i Carlyle Group er f.eks. 
regeringerne i Abu Dhabi og De 

Forenede Arabiske Emirater. Car-
lyle Group har i dag 1.400 ansatte 
fordelt på 34 kontorer verden over. 
Carlyle har i alt ca. 1.500 investo-
rer fra 74 lande.

Politik, våbenindustri og penge 
Flere uafhængige researchere og 
politiske kommentatorer har gen-
nem årene beskæftiget sig med 
Carlyle Group og den åbenlyse 
magtkoncentration i grænselandet 
mellem politik, våbenindustri og 
penge. Journalist Wayne Madsen 
siger f.eks.: “Carlyle bruger Bush 
Senior til at gøre entré i adskillige 
regeringskontorer rundt om i ver-
den – hos præsidenter, premier-

ministre, konger, sheiker, emirer 
og sultaner. Bush Senior bruger 
forbindelserne til at få penge ind 
i Bush-koopera tiver, hvis fonde så 
igen finder vej ind i Bush-famili-
ens kampagne-maskiner.“ Listen 
over koncerner, som i dag ejes 
af Carlyle, er imponerende lang. 
De ejede pr. 2010 virksomheder 
som f.eks. verdens største bilud-
lejningsfirma Hertz, den franske 
avis Le Figaro, Loews Entertain-
ment og det svenske bredbånds-
selskab ComHem. Carlyle er 
desuden gennem en lang række 
selskaber og datterselskaber  in-
den for våben og aerospace den 
ubetinget største leverandør af ud-
styr, køretøjer og ammunition til 
det amerikanske forsvar og her-
med til den amerikanske krigsma-
skine samt i vid udstrækning hele 
NATO-apparatet.

Forbindelserne mellem Bush-familien og kongefamilien i Saudi 
Arabien er omfattende og velkendte, og har været genstand 
for hård kritik. Ikke desto mindre har forbindelserne udviklet 
sig gennem årene og er i dag en del af USAs udenrigspolitiske 
fundament.

Jagten på Osama Bin Laden, krigen mod terror, invasionen af Irak 
og ethvert større militært initiativ siden da har bragt velstand til 
Carlyle Group og de tilknyttede tidligere top-politikere.

Kilder: 
Global Research: US arms group heads for 
Lisbon
<http://globalresearch.ca/articles/ 
NEW304A.html>
PressTV: The Carlyle Group, the Bush family 
and 9/11
<https://www.youtube.com/watch?v= 
AS67HZR8Ogo>

The Economist: Carlyle Group –  
C for capitalism
<http://www.economist.com/node/1875084>
Article from Wall Street Journal 2001: Bin 
Laden Family Is Tied To U.S. Group
<http://www.wanttoknow.info/010927 
wallstreetjournal>
Informationclearinghouse: A Look At Why 
The Carlyle Group Wanted to Drop George 
W. Bush From Its Board A Decade Ago
<http://www.informationclearinghouse.in 
fo/article3994.htm>

Proreview: How George W. Bush got 
bounced from the Carlyle Board
<http://prorev.com/bushcarlyle.htm>
New York Times: Bin Laden Family  
Liquidates Holdings With Carlyle Group
<http://www.nytimes.com/2001/10/26/busi-
ness/bin-laden-family-liquidates-holdings-
with-carlyle-group.html>
Rense.com: Bush Sr’s Carlyle Group Gets 
Fat On War And Conflict
<http://www.rense.com/general36/fat.htm>

3

Forfatter:
Tommy Hansen
Sid en  19 85 
freelance jour-
na l i s t .  Ha r 
be skæ f t i ge t 
sig indgåen-
de med begi-
v e nhede rne 
11. september 2001 og de deraf 
følgende krige. Chefredaktør for 
Free21.org..

<http://
www.free21.
org/?p=11616>


