POLITISK ORIENTERING den 10. januar
2019:
Velkommen til 2019: Ud af kaos kan
skabes en ny bedre verdensorden
Med formand Tom Gillesberg
Kinas Chang’e-4 mission til Månens bagside indleder en ny æra.
Tirsdagens brexit-afstemning: Hvad sker der bagefter?
De gule Vestes er en massestrejke i Frankrig.
Trump trækker de amerikanske styrker ud af Syrien.
Finanssystemets fortsatte disintegration.
Yemenitiske fredsforhandlinger.
Folketingsvalg i Danmark.
Kattegat-broen: Bilbro eller en kombineret bil- og togbro?
Lydfil:

POLITISK ORIENTERING den 13. december
2018: EU i opløsning:
Fransk protestbevægelse seneste
udtryk for oprør fra Vestens
befolkning
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:
1. del: Indlæg:

2. del: Diskussion:

POLITISK ORIENTERING den 13.
november:
1. del: Efter USA’s midvejsvalg, vil
Trump og demokraterne samarbejde om
infrastruktur og bankopdeling?
Klik her for 2. del. om et møde med
Hussein Askary
torsdag den 29. november på
Frederiksberg
Med formand Tom Gillesberg
Video 2. del om mødet med Hussein Askary den 29. november på Frederiksberg (2
min.)

POLITISK ORIENTERING den 1. november
2018:
Fem dage til amerikansk
midtvejsvalg//
Danske Irananklager ligeså falske som

Skripalsagen
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 18. oktober
2018:
Udbytteskat skandalen understreger
behovet for Glass/Steagallbankopdeling.
Her er også supplerende materiale.
Med næstformand Michelle Rasmussen
Lyd:

LaRouchePAC video som sætter spørgsmål ved global opvarmning fra februar 2017.

75 år for redningen af de fleste danske jøder: fra mindehøjtidlighed

i

synagogen i København den 11. oktober 2018.

Personer EIR talte med ved mindehøjtidligheden i synagogen i København den 11.
oktober 2018.
1. Jan Willem Norden som flygtede til Sverige.

2. Torbjörn Adelsson, en svensk mand, hvis dansk kone havde flygtede til
Sverige.
3. En mand som blev født i Sverige et par måneder efter hans forældre havde
flygtet.
4. Moses Schwartz, en polsk mand som overlevede fem koncentrationslejre.
5. En mand som flygtede til Sverige, nu bosat i Israel, som kom til København
for mindehøjtidligheden.
6. En modstandsmand som var aktivt med Sorø akademiets gruppe og blev interneret
i Neuengamme koncentrationslejre. Hans kone var ansat ved plejehjemmet
Bernadottegaarden for modstandsfolk.
7-8. Modstandsmænd Uffe Preuss og Poul Høeg fra Nybodergruppen.
9. Modstandsmand fra Odense.
Musiken er en vuggevise skrevet af den tjekkisk-jødisk forfatter og digter Ilse
Weber, da hun var i Theresienstadt med hendes mand og ældste søn. Deres yngste
søn kom med “kinderstransport” via Storbritannien til Sverige. Ilse insisterede
at komme med sin mand til Auschwitz, hvor hun og sønnen blev dræbt så snart de
ankom. Hun har skrevet andre sange og tekster i Theresienstadt.
Anne Sofie von Otter synger.

POLITISK ORIENTERING den 4. oktober
2018:
Trump i FN: Afskaf supranationalt
diktatur og vend tilbage til national
suverænitet
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 20.
september 2018:
Stormagtskonfrontation i Syrien
afværget og
den britiske hånd bag kupforsøg imod
Trump afsløres//
Opdel Danske Bank og alle andre
Video:

Lyd: 1. del:
Lyd: 2. del:

POLITISK ORIENTERING den 6. september
2018:
53 afrikanske lande kommer til
Beijing for at
samarbejde med Kina om at bygge
fremtiden.
Se også 2. del.: diskussion. Klik
her.
Med formand Tom Gillesberg

Video 1. del:
Video 2. del, diskussion:
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 23. august
2018:
Trump og USA må sammen med Kina,
Rusland og Indien
etablere et nyt Bretton Woods
fastkurs kreditsystem
Med formand Tom Gillesberg
Video:
Lyd:

POLITISK ORIENTERING: Den gamle
verdensorden disintegrerer –
BRIKS og det nye paradigme vinder
frem
Se også 2. del (30 min)
Med formand Tom Gillesberg

Video 1. del:

Video 2. del:

Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 26. juli
2018:
BRIKS-topmøde i Sydafrika: Kina viser
Afrika vejen ud af fattigdom
Se også 2. del.
Med formand Tom Gillesberg
Video 2. del 5 min.:

Lyd:

POLITISK ORIENTERING:
Før Trump-Putin møde:
Schiller Instituttets konference

markerer overgang til det nye
paradigme.
Se også diskussionen.
Med formand Tom Gillesberg
Video, indlæg:

Video, diskussion:

Lyd:

Næste Politiske Orienteringsmøde med
Tom Gillesberg, ONSDAG, 4. juli kl.19
på vores kontor.
Kom og vær med eller deltag over Skype / telefon: ring 53 57 00 51

Trump forlader den vestlige synkende
skude

(G7) og går med i det asiatiske
paradigme
med topmødet med Nordkoreas Kim Jong
-Un. Politisk Orientering, 14. juni
2018.
»Velkommen til disse uhyre dramatiske tider i dag 2 efter, at der var et topmøde
mellem Donald Trump og Kim Jong-un, den store leder fra Folkerepublikken Korea,
i Singapore, og som helt klart markerer et skifte, hvor den kamp, vi har været i
gang med fra Schiller Instituttets side i nu efterhånden en hel del årtier,
siden vi blev grundlagt i 1984, og som er fortsættelsen af en kamp, der fandt
sted i årtier inden med LaRouche-bevægelsen; jamen, så repræsenterer det
topmøde, der fandt sted i Singapore, et afgørende brudpunkt, hvor vi er i gang
med at se den amerikanske præsident meget symbolsk forlade det gamle paradigme –
man kan også sige G7-geometrien helt konkret – med G7-topmødet, og i stedet
vende sig mod Asien og lade USA, i hans egenskab af USA’s præsident, markere, at
USA nu er i gang med at melde sig ind i det Nye Paradigme under asiatisk
ledelse. Og det er stort – vi er i gang med at besejre Det britiske Imperium; vi
er i gang med at etablere nogle helt nye principper for, hvordan menneskeheden
skal ordne sine forhold i de næste mange årtusinder. Arbejdet er ikke gjort
færdigt; der vil være mange, der sparker bagud og forsøger at forhindre, at det
her sker. Men den proces, der er i gang i verden, den her ’ånden fra
Silkevejen’, er i gang med at overtage planeten Jorden, og dem, der har fuldt
med her i lidt længere tid end bare de sidste par år, vil vide, at denne ånd fra
Silkevejen i allerhøjeste grad udspringer af det arbejde, vi i Schiller
Instituttet og LaRouche-bevægelsen har lavet igennem de sidste mange årtier. At,
når man snakker med folk i Kina, der har været med, vil jo huske på, at jo, det
er rigtigt, at Xi Jinping satte Bælte & Vej Initiativet i gang – One Belt, One
Road osv., OBOR; det har lidt forskellige navne – i 2013 i Kasakhstan; men
forhistorien er altså det intensive arbejde, som bl.a. Schiller Instituttets
grundlægger, Helga Zepp-LaRouche, lavede i Kina allerede i årtiet inden ved at
forsøge at engagere og mobilisere og ’entusiasmere’ Kina og resten af verden for
en Ny Silkevej … «

Næste Politisk Orienteringsmøde med
Tom Gillesberg:
Torsdag, 14. juni kl 19, på vores
kontor
Skt. Knuds Vej 11. kld. t.v., 1903 Frederiksberg.
Vær med i mødet, eller deltag i diskussionen via Skype / telefon: 53 51 00 57.

EU’s afvisning af de italienske
vælgeres valg
starter nyt finansielt uvejr i
Euroland.
Politisk Orientering v/ Tom
Gillesberg,
31. maj, 2018. Del I & II
»Det bliver mere og mere tydeligt dag for dag, selv for folk, der ikke har deres
daglige gang her nede på kontoret, at den verden, der var engang for lang, lang
tid siden, inden der var en Brexit-afstemning i Storbritannien; inden den
italienske befolkning dengang sagde nej til en ny forfatning for Italien; inden
Donald Trump blev valgt til præsident; dengang for lang tid siden; den
verdensorden, som vi har forladt, den kommer aldrig tilbage. Illusionen om, at
den kommer tilbage, altså, at man kan gå tilbage til de ’gode gamle dage’, hvor
Barack Obama var en fantastisk, super, liberal præsident, som bare ville det
bedste for verden, og hvor vi i den vestlige verden havde det bedste
finanssystem, der kunne tænkes, hvor man kun gjorde alt muligt godt for resten
af verden, osv.; den fantasi er væk, og den kommer ikke tilbage.
Det, vi står med lige nu, det er et sammenbrud; fortsættelsen af det finansielle
sammenbrud, sammenbruddet af det transatlantiske, finansielle system, som vi så

i 2007-08, og som så blev udsat gennem, at man simpelthen bare oversvømmede de
finansielle markeder med såkaldte kvantitative lempelser i mange forskellige
omgange og lod staterne overtage en stor del af finansmarkedernes spillegæld;
jamen, det sammenbrud er nu på vej tilbage med forrygende hast. Og det er meget
ironisk, at det, der ligesom har udløst – men det er kun udløseren, der er ikke
selve årsagen – den seneste krise, jamen, det er denne her hybris, som findes i
en arrogant, vestlig elite i folk, der sidder nede i EU’s hovedkontor og siger,
jamen, vi styrer, hvordan det her foregår, og der er ikke nogen befolkninger,
der skal få lov til at lade deres ’demokratiske rettigheder’ blande sig i de
dispositioner og beslutninger, som VI træffer! …«
Video, del I og II:

Næste Politiske Orienteringsmøde v/
Tom Gillesberg: tors. 31. maj kl. 19
På vores kontor, Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v. – 1903 Frederiksberg.
Kom og vær med, eller deltag via Skype/telefon: ring 53 57 00 51.

POLITISK ORIENTERING den 17. maj
2018:
Israels Netanyahu forsøger at skabe

krig
for at forhindre Trump i at gå
fredsvejen. 1. del. Se også 2. del
her.
Video 1. del:
Video 2. del:
Lyd:

Næste Møde med Politisk Orientering
v/ Tom Gillesberg: torsdag, 17. maj
kl. 19
på vores kontor eller via Skype /
telefon
Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v., 1903 Frederiksberg
eller via Skype / telefon: ring 53 57 00 51
Mød op og vær med i diskussionen.

Nord- og Sydkorea, Kina og Indien,
finder sammen om fred og udvikling

i stedet for krig.
Politisk Orientering 3. maj, 2018
Tom Gillesberg: »God aften og velkommen til disse dramatiske tider, hvor vi
faktisk står med muligheden – og når jeg siger ’vi’, så mener jeg menneskeheden,
størstedelen af menneskeheden – med muligheden for at befri menneskeheden fra
den største svøbe og trussel, som har eksisteret mod menneskeheden i lang tid,
og det er geopolitik; det er Det britiske Imperium; det er, at man har kunnet
sidde med centrum i finanscentrene i London og vedhænget, der befinder sig på
Wall Street, og rundt omkring i verden har man haft denne her kræftsvulst med en
masse metastaser rundt omkring, som simpelt hen har kunnet få lov til at tage
kontrollen over, hvad der foregik her på kloden og i den senere tid har bragt
menneskeheden meget tæt på en konfrontation mellem atommagter, som, hvis den
bliver realiseret, sandsynligvis betyder menneskehedens endeligt.
Chancen for, at vi kommer ud af det her; chancen for, at Det britiske Imperium
bliver lagt i graven, er større end nogensinde før; men den krig er ikke vundet
endnu. Det er det, man ligesom skal forstå, når vi ser disse vedvarende
kampagner i medierne … baseret på løgne. Først så vi Russiagate: Rusland har
grebet ind i det amerikanske valg, har manipuleret tingene. Og igen, der har
været så mange historier om det, og kigger man på substansen, kigger man på
beviserne, så er de eneste beviser, vi har for noget, nemlig disse såkaldte
ting, som kom fra DNC, den Demokratiske Nationalkomites server, som blev
præsenteret på WikiLeaks, så var det ikke et hack, det var et læk; det var nogen
i DNC, der havde adgang til DNC’s server, som lækkede det til WikiLeaks. På
trods af det, så har vi hørt historien til uendelighed om, at Rusland har grebet
ind i det amerikanske valg, og det brugte man jo så som basis for at sige, ved
hvert eneste valg, vi har haft siden, ’Rusland forsøger at gribe ind i valget’,
på trods af, at vi NUL beviser har set på noget tidspunkt, for disse påstande …«

Meddelelse: Politisk Orientering v/
formand Tom Gillesberg, torsdag, 3.
maj kl. 19
På vores kontor, Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v. 1903 Frederiksberg.
Mød op og deltag i diskussionen, eller vær med over Skype / telefon: 53 57 00 51

Briternes løgnagtige manipulation
afsløret.
Vil Trump rive USA ud af briternes
klør igen?
Politisk Orientering 19. april, 2018
»Vi lever i en fantastisk tid, hvor der sker tektoniske forandringer i verden.
Og én ting er, denne fantastiske udvikling, vi har set, hvor vi har, en
’stormagt’ er en underdrivelse; vi har et Kina, som er på vej til at blive den
største, økonomiske faktor i verden, som har en femtedel af jordens befolkning,
som bevæger sig i ekspresfart i en retning, hvor de vil udvikle sig, hvor de vil
være og på alle områder vil sørge for at komme ikke bare resten af verden i kap,
det er de i gang med; men de vil også sørge for at komme videre og blive den
ledende, intellektuelle, videnskabelige magt i verden, koblet til, at de
allerede er blevet den ledende produktionskapacitet i verden. Og det fantastiske
er selvfølgelig, at Kina i den proces har taget Schiller Instituttets program
til sig; at det, som vi som organisation har kæmpet for, allerede inden Schiller
Instituttets grundlæggelse i 1982 i form af LaRouche-bevægelsen, men også som
Schiller Instituttet fra 1982, nemlig, en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden,
hvor alle nationer, alle folkeslag, alle mennesker får ret til udvikling og får
mulighed for udvikling. Jamen, det er nøjagtig det program, som Xi Jinping satte
i gang i form af Bælte & Vej Initiativet fra Kinas side; det er, hvad det drejer
sig om, det er så at sige ikke, som man render rundt og snakker om i de vestlige
forskellige seminarer og kredse, at det her er geopolitik fra Kinas side; at de
bare vil forsøge at dominere og overtage USA’s rolle. Nej, det Kina har gang i,

det er eksplicit det, som vi hele tiden har ment, vores del af verden skulle
have gang i; det er at erstatte den gamle geopolitik med en ny form for politik,
hvor det ikke går ud på at få indflydelse for sig selv, på bekostning af de
andre; men hvor det drejer sig om at samarbejde nationerne imellem, til alles
fælles fordel … «

Mellem del I og II mangler der omkring 1 minuts optagelse.

OBS! Sendes Live via Facebook:
Formand Tom Gillesberg:
Det er briterne, ikke russerne!
Torsdag, 19. april kl. 19:15
På vores kontor, Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v., 1903 Frederiksberg.
Mød op, og deltag i diskussionen – eller vær med over Skype / telefon: 53 57 00
51
Følg Live på Facebook

Briternes løgn er afsløret og de kan
besejres,

men de forsøger stadig at sætte
verden i brand.
Politisk Orientering med formand Tom
Gillesberg, 5. april, 2018.
Tom Gillesberg: Velkommen til endnu et dramatisk kapitel i kampen om verden;
kampen om, hvem der skal regere planeten Jorden og dermed også kan få mulighed
for at få en betydende indflydelse på det univers, vi befinder os i, på den
lange bane. Det er bare så ufattelig spændende, hvad der foregår netop nu, for
på den ene side har vi jo de her absurde tosserier, den seneste af hvilke har
været denne her kampagne, man har kørt de seneste par uger med den såkaldte
Skripal-sag, hvor ud af det blå pludselig fra London tonede Theresa May frem på
Tv-skærmene og sagde, ’Der har været et angreb med biologiske våben her på
efterretningsagenter, og vi er sikre på, at det kun kan være Rusland, der har
gjort det, og derfor kræver vi af resten af verden, at de nu går sammen med os
om at straffe Rusland for denne uhørte, ubehagelig dåd, som de har begået’. Det
har jo bl.a. ført til, at USA udviste 60 diplomater, Danmark udviste 2 osv., og
vi ligesom er i et kraftigt momentum frem til, at nu skal vi have en
konfrontation med Rusland.
Igen, det kommer ikke ud af det blå; det kommer efter man har haft et NATO, som
har stået på og drevet på og sagt, nu skal vi mobilisere mod den russiske fare;
vi skal have en brigade ovre i Baltikum for at kunne beskytte de baltiske lande
mod den store russiske bjørn. Igen og igen har Stoltenberg fra NATO’s talerstol
sagt, og vi ved jo godt, at vi er under angreb, og frem for alt cyberangreb; men
I skal vide derude, frem for alt jer i Rusland, at vi betragter et cyberangreb
på et af vore lande som et angreb, der kan udløse Artikel 5 og derfor være et
angreb på hele NATO, så hele NATO må svare igen med alt, hvad de har. Og dermed
har man i princippet sagt, at, hvis der er et såkaldt cyberangreb på et NATOland, så kan det være, at vi svarer igen med atomvåben over for Rusland. Det er
ligesom det, man har sagt, og det er vildt, og det er farligt! Og det er helt
vanvittigt.
Men, når det så er sagt, så er det også et vanvid, der står mere og mere
afsløret for hver dag, der går. Dette sidste vanvid kommer jo efter, at vi nu i
over et år har haft en ny amerikansk præsident, Donald Trump, som har haft svært
ved at regere, fordi der har været skandale på skandale, der har kørt i medierne
mod ham; ’Trump-gate’, ’Russia-gate’ osv., med det fokus at få Trump afsat, så
man kunne fortsætte den politik for konfrontation og krig, man havde før, og som

Hillary havde svoret, at hun ville fortsætte. Men alle disse skandaler har det
til fælles, at deres udspring er London. …
Hør hele Toms analyse:

Meddelelse: Politisk Orientering v/
formand
Tom Gillesberg torsdag 5. april kl.
19
– kom og vær med
på vores kontor, Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v., 1903 Frederiksberg.
Kom direkte, eller vær med over Skype; ring 53 57 00 51.

