Schiller Instituttet deltog i
Folketingets åbent-hus-arrangement
under Kulturnatten.
København, d. 15. oktober, 2018 (Schiller Instituttet) – I forbindelse med
Københavns Kulturnat i fredags, d. 12. oktober, hvor alle institutioner holdt
åbent hus, drøftede den danske afdeling af Schiller Instituttet Den Nye Silkevej
og LaRouches ‘fire love’ med mange folketingsmedlemmer [på Christiansborg]. Som
der er tradition for, gik en delegation fra Schiller Instituttet fra det ene
partilokale til det næste med vores materialer, og søgte at engagere de
tilstedeværende politikere i diskussion om og gennemførsel af vores program.
I år talte vi personligt med formændene for fire ud af de ni partier, som er
repræsenteret i Folketinget, og adskillige andre parlamentarikere, herunder fra
Grønland, og repræsentanter for det danske mindretalsparti i Tyskland samt det
tyske mindretal i Danmark. Ved aftenens afslutning havde vi talt med medlemmer
fra de fleste af partierne.
En partiformand hilste os med ordene: “I er så vedholdende. I er her hvert år!
“Vi er velkendte for alle medlemmerne, fordi vi sender vores trykte nyhedsbrev
til dem hver måned og vores digitale nyhedsbrev en eller to gange om ugen pr. email.
I kølvandet på den kæmpestore hvidvaskningsskandale vedrørende den systemiske
Danske Bank, var behovet for en Glass/Steagall-bankopdeling – som den første af
LaRouches fire love – et ledende diskussionspunkt. Et socialdemokratisk medlem
mødte os med: “Hvordan går det med jeres Glass/Steagall-kampagne?” Flere partier
går ind for en bankopdeling, og diskussioner med dem er nødvendige for at få det
vedtaget.
En anden vigtig diskussion var behovet for at imødekomme flygtninge-udfordringen
ved at tilslutte sig Kinas bestræbelser på at bringe Den Nye Silkevej til Afrika
og Sydvestasien. Dette blev især drøftet med både det indvandrings-venlige
Radikale Venstre og det indvandrings-fjendtlige Dansk Folkeparti. Der var også
specielle diskussioner: Spørgsmålet om kinesiske infrastrukturinvesteringer i
Grønland blev drøftet med et medlem fra Grønland, hvis parti imidlertid
modsætter sig dette.
Den danske hjælp til Friedrich Schiller blev drøftet med vicepræsidenten for

foreningen af Tyske Mindretal i Danmark, som ikke, udover vores program, kendte
til dette.
Vi udleverede trykte kopier af vores tre sidste nyhedsbreve til dem, der ikke
allerede havde læst dem.

