Anden musikalske kulturdialog i
København
København, 6. juli, 2018 Schiller Instituttet –
Den Nye Silkevej og Verdenslandbroen handler ikke kun om samarbejde økonomisk
udvikling, da kulturel udvikling også er en essentiel kilde til inspiration for
at udvikle menneskehedens kreative potentiale.
Som opfølgning på sidste års vidunderlige koncert, afholdt Schiller Instituttet,
Russisk-Dansk Dialog, Det Russiske Hus og Det Kinesiske Kulturcenter i København
d. 28. juni, 2018, en ny koncert for fuldt hus; 130 gæster, i Det Russiske
Center for Videnskab og Kultur i København, Danmark.
Koncerten begyndte med en velkomst fra direktøren for Det Russiske Center for
Videnskab og Kultur og en introduktion fra Schiller Instituttets formand, Tom
Gillesberg. Gillesberg talte om, hvorledes det banebrydende topmøde mellem
præsident Trump og Nordkoreas Kim Jong-un har åbnet muligheden op for at alle
nationer kan træde ind i et nyt samarbejdsparadigme.
Aftenens program inkluderede musik fra mange forskellige nationer. Aftenens
gæstemusikere tilhørte en traditionel folkemusikgruppe fra Heilungkiang Sang- og
Danseteater som bestod af fire instrumentalister som kom hele vejen fra Kina for
at optræde til koncerten, hvilket var blevet arrangeret af Det Kinesiske
Kulturcenter, som dertil sørgede for velsmagende kinesisk mad i pausen.
Der var musikere fra både Rusland, Polen, Danmark og Sverige. Den kulturelle
dialog mellem folkemusik fra Kina og Rusland og klassisk europæisk musik var
inspirerende for alle – både musikere og de entusiastiske tilskuere.
Et af de særlige aspekter ved denne koncert var at flere af musikerne, udover at
optræde med musik fra eget land, dertil spillede musikstykker fra andre af de
repræsenterede kulturer.
Den kinesiske gruppe spillede en dansk folkevise og opførte sammen med to
russiske sangere, operasangeren Valerij Likhachev og hans datter en russisk
folkesang. Udover to danske stykker af henholdsvis Carl Nielsen og Høybye
spillede Hedonia-Kvartetten en gavotte af den russiske komponist Sjostakovitj
samt et kinesisk stykke.
De andre musiske præsentationer var:
Syv udtryksfulde kinesiske traditionelle folkestykker spillet med forskellige

kinesiske fløjter, yangqin, pipa og erhu af den Nationale Folkemusikgruppe fra
Heilungkiang Sang- og Danseteater.
To russiske sange opført af den russiske operasanger Valerij Likhachevs
kraftfulde stemme.
To russiske sange spillet på charmerende vis af Balalajka børneorkestret The
Moon is Shining.
Et bravur-klaverstykke af Rachmaninov, spillet af en 13-årig dansk-russisk ung
mand.
Den vestlige klassiske musiks ophøjede skønhed blev præsenteret på glimrende vis
af den polske pianist Dominik Wizjan, som spillede Chopins Andante spianato et
grande polonaise brillante.
Den svenske sopran Leena Malkki sang Ritorna Vincitor fra Verdis Aida opera,
Casta Diva fra Bellinis Norma, akkompagneret af Dominik Wizjan. (Malkki er også
producenten og den ledende sopran i kommende udførelser af Norma, spillet i
kammertonen 256Hz og dirigeret af Furtwängler-specialisten Jochun
Heibertshausen).
Komedieopera blev repræsenteret med en ”La ci darem la mano” duet fra Mozarts
Don Giovanni af Likhachev, Malkki og Wizjan.
Schiller Instituttets Kor på syv personer sang en dansk sang af Niels W. Gade,
inspireret af en dansk folkemelodi, som blev temaet til hans første symfoni –
dette er et eksempel på den proces hvorved store komponister ophøjer elementer i
folkemusik gennem den klassiske musiks kompositionsprincipper; og en koreansk
folkesang, Arirang, den højtelskede sang for både Syd- og Nordkoreanere,
arrangeret af Werner Hartmann fra Schiller Instituttet. Tyskland.
Koncerten blev afrundet med Schiller Instituttets Kor og Malkki som sammen med
publikum sang den traditionelle kanon Dona Nobis Pacem, Giv Os Fred.
Vi vil producere en video af koncerten, for at udbrede denne dialog mellem
kulturer til et bredere publikum.
Programmet:

Download (PDF, Unknown)

Helga Zepp-LaRouches appel om et EU-

Kina-Afrika-topmøde
præsenteret på international
akademisk Asienkonference i København
København, 18. juni, 2018 – Den 10. Asian Dynamics Initiative konference blev i
dag afholdt i København. Den første hovedtaler var departementschef i Danmarks
Udenrigsministerium Ulrik Vestergaard Knudsen, der talte om »Danmarks
Asienpolitik«. Hans tale og den efterfølgende diskussion blev streamet live til
asiatiske akademikere i hele verden. Schiller Instituttets repræsentant stillede
det andet spørgsmål, som indledtes med præsident for Schiller Instituttet Helga
Zepp-LaRouches erklæring om, at topmødet mellem USA og Nordkorea havde været
muligt pga. den Nye Silkevejsånd. Europa befinder sig i en krise pga.
flygtningene, økonomien og politikken, og vi kræver en ændring af dagsordenen
for det forestående EU-topmøde til at blive et EU-Kina-topmøde, for at diskutere
den økonomiske udvikling af Afrika. Vil den danske regering støtte dette?
Efter først blot at have sagt »Nej«, og derefter spurgt, hvorfor ikke? sagde
departementschef Vestergaard Knudsen [parafrase], og man ikke bare kan ændre
dagsordenen for et annonceret topmøde, at der er andre muligheder for EU-Kinaforhandlinger, men, hvis du spørger, om jeg mener, at samarbejde mellem EU og
Kina er en god idé, er svaret ja. Et EU-Kina-Afrika-topmøde ville være muligt,
men man må sikre, at »resultater« bliver forberedt på forhånd.
Desværre talte den næste hovedtaler, den tyske professor dr. Hermann Kreutzmann,
en ekspert i det bjergrige område i grænseegnen mellem Kirgisistan,
Tadsjikistan, Afghanistan, Pakistan og Kina, imod Bælte & Vej Initiativet og
CPEC (Kina-Pakistan økonomiske korridor) og sagde, at nationerne bliver håbløst
forgældet og aldrig vil kunne tilbagebetale lånene og afviste det kinesiske
argument, at infrastrukturinvesteringer kan tilbagebetales takket være den
forøgede økonomiske vækst, der følger af dem. Han sagde også, at, f.eks., folk i
de højtbeliggende ørkenområder sagde, de foretrak af bo i jordhytter frem for de
moderne boliger, kineserne bygger til dem.
I pauserne gik Schiller Instituttets repræsentant fra bord til bord og uddelte
Zepp-LaRouches erklæring til omkring 50 mennesker – næsten alle deltagerne – og
debatterede den Nye Silkevejspolitik med mange af dem.
Den danske version af Zepp-LaRouches appel kan læses på vores hjemmeside og
bliver udsendt til folketingets medlemmer og kommunalpolitikere og til vores e-

mail.-liste (Nyhedsbrev) tirsdag, 19. juni.

En musikalsk dialog mellem kulturer.
Schiller Instituttet i Danmark i
samarbejde
med andre afholder koncert, 28. juni.
I en tid, hvor der er alt for meget politisk splid i verden, og verdens lande i
stedet burde arbejde sammen om menneskehedens fælles mål, er det ekstra vigtigt,
at vi på alle måder bygger bro mellem verdens nationer og de mange
forskelligartede kulturer. Når vi oplever det skønne i andre kulturer, skaber
det gensidig forståelse og et grundlag for samarbejde og fred. Klassisk kunst er
derfor en vigtig nøgle til en sådan dialog mellem

kulturer, og det er grunden

til, at vi afholder denne koncert.
Info: 25 12 50 33.
Arrangører: Schiller Instituttet, Russisk-Dansk Dialog, Det Russiske Hus og Det
Kinesiske Kulturcenter.
Tid: 28. juni kl. 19.
Sted: Russisk Center for Videnskab og Kultur, Vester Voldgade 11, København (ved
Rådhuspladsen).
Gratis adgang.
Program:

Download (PDF, Unknown)

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.

Jason Ross fra LaRouchePAC
Videnskabsteam, USA, i København:
Et nyt paradigme for verden for en
bedre fremtid for menneskeheden
J a s o n R o s s : »Vi har virkelig en utrolig mulighed netop nu for at ændre de
koncepter, der udgør grundlaget for, hvordan vi træffer beslutninger – politiske
beslutninger, økonomiske beslutninger, selv kulturelle beslutninger. Der har
været et angreb på det aspekt af os, der gør os menneskelige. Hvis vi ikke havde
en forbindelse til udødelighed; hvis vore liv ikke var i stand til at efterlade
noget, til at gøre noget, der går ud over vores egen død, ville vi faktisk, rent
kulturelt, ikke være andet end dyr. Vi ville være ligesom en slags dyr; vi ville
udsøge os dejlige ting, og det er da rart at have god mad, jeg kan godt lide god
mad, og det er en god ting, det er dejligt at have det sjovt; men uden denne
evne til at leve på en måde, så man, mens man lever sit liv, ved, at det vil
have værdi for altid, så er man ikke et helt menneske. Og man kan ikke fylde det
tomrum ved at forsøge at have travlt for at skubbe denne følelse af tomhed væk,
eller at forsøge at købe ting for at skubbe denne følelse af tomhed væk; man må
adressere det ved at gøre noget meningsfuldt. Og jeg mener, det er den største
grusomhed ved det nuværende økonomiske system, som vi har i de fleste vestlige
nationer; det skader økonomien; det gør folk fattigere; det koncentrerer rigdom
hos mennesker, der arbejder i finansverdenen og assisterer den; det fortsætter
Det britiske Imperium; og dets mest tragiske aspekt er, at det stjæler fra os,
det tager fra mennesker det, der var blevet udviklet hen over århundreder som en

kultur; en kultur, der gjorde det muligt for folk at gøre noget, der ville have
mening efter deres død. Og det er det, vi må bringe tilbage som en del af at
skabe et nyt paradigme. Det betyder, at vi har koncepter, der går længere end
til det, Kina har foreslået med Bælte & Vej Initiativet. Det er et godt forslag.
Der er mere at gøre. Det vil jeg komme nærmere ind på, og jeg vil, som denne
rapport viser, specifikt tale lidt om Afrika som en case study, ved at
sammenligne, hvordan det gamle paradigme har relateret til dette kontinent, og
hvordan det nye paradigme relaterer til det.«
Video I: Jason Ross’ præsentation
Video II: Diskussion
Se også den danske introduktion til rapporten:
»Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika: en vision for en økonomisk
renæssance«.

Part 1:

Part 2:

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.

Privatlivspolitik for Schiller
Instituttet i Danmark
28. maj 2018
Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne
for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der
kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og
gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra
foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er
relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine
oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.
Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Schiller Instituttet er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger
behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:
Kontaktperson: Michelle Rasmussen
Adresse: c/o Schiller Instituttet, Sankt Knuds Vej 11, kld. t.v., 1903
Frederiksberg
CVR:31725828
Telefonnr.: 53 57 00 51; 35 43 00 33
Mail: si@schillerinstitut.dk
Hjemmeside: www.schillerinstitut.dk
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1. Medlemsoplysninger:
Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse,
indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse
2. Oplysninger om frivillige:
Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer
og mailadresser
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig
grund (hjemmel).
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger
Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende
nyhedsbrev
At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge
op på dem
At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
At kunne levere varer og ydelser du har bestilt
At administrere din relation til foreningen
Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:
At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer,
herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling
At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
At administrere din relation til foreningen
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af
foreningens berettigede og legitime interesser som er:
At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til
foreningens vedtægter
At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale
kontingent mv.
At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i
foreningen
At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag
end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne
tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der
er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og
du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en
vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende

personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og
sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.
Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til
brug for markedsføring – uden dit samtykke.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi
behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller
som bruger:
Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig når du bede om det, eller når det ikke
længere er relevant for foreningens arbejde.
Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, når du bede om det, eller når det

ikke længere er relevant for foreningens arbejde.
Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og
brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række
rettigheder:
Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er
det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi
oplysningspligt)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til
berigtigelse)
Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til
markedsføring
Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de
oplysninger vi har om dig i et
almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores
behandling, ved at henvende dig
til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine
personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i
så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling
af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer
privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved
væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores
hjemmeside.

Lørdag 2. juni holder Schiller
Instituttet
møde om det Nye Paradigme ved
gæstetaler fra USA Jason Ross,
i Studenterhuset i København.
Mødet er primært for unge mennesker
Jason Ross vil præsentere Schiller Instituttets vision for, hvordan verdens
lande sammen kan overvinde det gamle, geopolitiske paradigme, bedst
repræsenteret ved Det Britiske Imperium, og indlede en ny æra for menneskeheden.
Med konkret afsæt i, hvordan vi kan løfte det afrikanske kontinent op til dets
retmæssige plads i et fællesskab blandt ligeværdige nationer, vil der i den
efterfølgende diskussion være rig mulighed for at overveje, hvordan vi kan
nytænke fremtiden for hele menneskeheden, når vi ikke længere er bundet af
idéerne om grænser for vækst, begrænsede resurser og opdigtede fjendebilleder.
Der er begrænsede antal pladser, og mødet afholdes primært for unge mennesker.
Gratis adgang.
Tid: Lørdag 2. juni kl. 15-18.
Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 København.

Annoncering af koncert:
En musikalsk dialog mellem kulturer:
Torsdag, 28. juni 2018
Tid: kl. 19
Sted: Russisk Center for Videnskab og Kultur, Vester Voldgade 11 (ved Københavns
Rådhus)
Gratis adgang.
Schiller Instituttet, Russisk-Dansk Dialog, Det Russiske Hus og Det Kinesiske
Kulturcenter præsenterer vores anden koncert for fremme af forståelse mellem
kulturer. Der vil være en skøn dialog mellem klassisk europæisk musik og
traditionel musik fra Kina, Rusland og andre steder.
En hovedattraktion vil være The National Folk Music Troupe of the Heilongjiang
Song and Dance Theater Folk Orchestra, et ensemble af fire kinesiske musikere,
der spiller traditionelle instrumenter, og som kommer direkte fra Kina specielt
for vores koncert!
Hele koncertprogrammet kommer senere på Schiller Instituttets hjemmeside:
www.schillerinstitut.dk
Sidste års koncert var en bragende succes, og vi forventer, at dette års koncert
bliver lige så vellykket. Kom og nyd musik fra hele verden, og tage gerne venner
og bekendte med.
Koncerten fra 2017 kan høres her.

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.

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.

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:

Hvad mener Aarhus Universitet
egentlig?
af Hans Schultz fhv. kandidat til Folketings- og Kommunal-valg for Schiller
Instituttets Venner, marts 2018 – Lektor emeritus i bioscience fra Aarhus
Universitet Per Nørnberg skriver i en kronik i Jyllands-Posten bragt d. 28.
februar 2018, at vi grundlæggende set mangler en pest i ny og næ til at reducere
verdensbefolkningen med – sikkert lidt ligesom den mørke tidsalder i det 14.
århundrede da byldepesten hærgede i Europa. 2,5 mia. mennesker på jorden er,
hvad Per Nørnberg stiler efter, hvor andre af lignende overbevisning kan nævne
en eller en halv mia. mennesker som deres ‘drømmescenarie’.
Med det menneskesyn, der ligger bag denne tankegang, må man jo konkludere, at
Adolf Hitler var en våbenfælle for denne ‘bæredygtige’ verdensorden. Måske med
den undtagelse, at Hitler også forårsagede død blandt de forkerte mennesker,
såsom europæere og jøder. Per Nørnberg peger nemlig direkte på Afrika som det
sted, hvor befolkningen først og fremmest skal reduceres, ud fra hvilket man
nødvendigvis må konkludere, at det er udviklingslandene, der er det første mål
for reduktion. Altså må disse befolkninger bestå af mennesker af mindre værd end
kaukasiske hvide. Dette er en grundtanke bag nazismen, som Per Nørnberg altså
fremturer med.
Per Nørnbergs argumenter er et sammensurium af forskellige emner, som
klimaforandring, flygtningeproblemer, biodiversitet – ingen overraskelser her –
og meget andet mellem himmel og jord. Fælles for det hele er, at Per Nørnberg
ikke viser den mindste indsigt i de dybere detaljer for hver enkelt af de sager,
han nævner, men agerer som en elefant, der forsøger sig med broderi.
At ressourcer ikke er begrænsede, og at der findes løsninger på verdens
fattigdomsproblemer, optræder ikke i Per Nørnbergs optik. For eksempel har Lake
Chad-myndigheden netop holdt en succesrig konference om megaprojektet Transaqua,
der handler om at omlede en del af vandet fra tilløbsfloderne til Kongofloden op
til Chad-søen beliggende mellem Niger, Nigeria, Cameroun og Chad. Dette viser en
vej til, hvordan man faktisk kan forbedre levebetingelserne for nogle af de
fattigste mennesker på jorden, fremfor at stigmatisere dem, ved at erklære dem
som problemet.
Afrika er ikke overbefolket, men mangler derimod udvikling. Og fattigdom er ikke
en naturlig konsekvens af demografi eller lignende, men er politisk kunstigt
iscenesat. Netop nu er en historisk udvikling i gang, båret af Kinas Bælte og

Vej Initiativ (BRI) også kaldt ‘Den Nye Silkevej’, som gør det muligt for
verdens fattigste befolkninger en gang for alle at gøre op med fortidens åg fra
kolonimagterne og befri sig fra århundreders fattigdom.
Men Per Nørnbergs verdensopfattelse kommer af hans grundlæggende menneskesyn. Et
menneskesyn han deler med bl.a. prins Philip Mountbatten, medstifter af
Verdensnaturfonden, Adolf Hitler, der vidst ikke behøver yderligere
introduktion, samt Winston Churchill, der bl.a. stod for den forcerede
udsultning af 4 millioner Bengalere i året 1943 alene. Spørgsmålet er så, om
Aarhus Universitet som institution også deler Per Nørnbergs syn. Står Connie
Hedegaard, formand for AU’s bestyrelse, på linje med dette syn? Og hvad med de
andre universiteter her i Danmark?
Link til artikel på Jyllandsposten:
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE10357910/det-egentlige-problem-er-bef
olkningsudviklingen/

EIR interviewer europæiske og
kinesiske
talspersoner for fusionsenergi i
København
København, 1. marts, 2018 – I forbindelse med det første europæiske Big Science
Forum 2018 i København den 27.-28. feb., fik EIR’s kontor i København mulighed
for at få flere betydningsfulde interviews om forskellige facetter af ITER’s
tokamak fusionsenergi-projekt (ITER: International Thermonuclear Experimental
Reactor), der er under opførelse i Frankrig. ITER-samarbejdet omfatter EU, USA,
Rusland, Kina, Indien, Korea og Japan – hvilket svarer til mere end halvdelen af
verdens befolkning.
ITER’s mål er at bygge en eksperimental reaktor, der kan opnå Q=10, dvs., at
selve reaktoren vil producere ti gange så meget energi som output, i forhold til
input-energien, i 2025 (eksklusiv energiforbrug uden for reaktoren), selv om det
ikke vil blive forbundet til elektricitetsnettet. Det er det næste skridt i
demonstrations-kraftværket, eller DEMO. En vigtig ting, som ITER-tokamakken vil
blive brugt til, er at studere en »brændende plasma« – selve plasmas egen evne

til at være med til at opvarme reaktionen i tillæg til udefrakommende
varmekilder.
Tre af EIR’s interviews er på engelsk: med kommunikationsdirektøren for Fusion
for Energy, EU’s gren af projektet; med dr. Luo Delong, generaldirektør for
ITER, Kina; og så med en fransk industriel højteknologileverandør af ITERkomponenter.
Big Science Business Forum 2018 var et stort initiativ, som Danmarks
Uddannelses- og Forskningsministerium har taget, med det formål at skabe det,
LaRouche har kaldt en »videnskabelig drivkraft«; dvs., den videnskabelige
forsknings evne til at skabe økonomisk vækst i den overordnede økonomi. Forummet
samlede for første gang folk fra hele Europa. Under denne konference blev det
muligt for de syv Big Science-institutioner, såsom Fusion for Energy, den
Europæiske Rumorganisation (ESA), CERN-acceleratoren, et par andre neutron- og
røntgen-acceleratorer, det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium, det
Sydeuropæiske Observatorium, mindre, tilknyttede institutioner i Europa og de
high-tech-industrier, som i øjeblikket leverer, eller har potentiale til at
kunne levere, komponenter eller ideer, at mødes og udveksle ideer om deres
fremtidige investeringsplaner og indgå konkrete aftaler med industrien. Alle var
overraskede, da flere end 1.000 mennesker tilmeldte sig arrangementet.
Flere af talerne, der repræsenterede de syv store forskningsinstitutioner,
understregede, at menneskelig nysgerrighed, fascination, inspiration og
motivering var afgørende for at forfølge stor videnskab og bekræftede således
LaRouches centrale idé om, at menneskelig kreativitet er udgangspunktet for
videnskab, teknologi, økonomi og vores civilisation som helhed.
Den danske forsknings- og uddannelsesminister Søren Pind indledte sin tale med
at sige, at denne konference var »et kig ind i fremtiden«. Portugals Carlos
Moedas, EU-kommissær for forskning, videnskab og innovation, sagde, at de
tilstedeværende også måtte være politiske – og tale for politikere og vælgere
om, hvorfor, det er vigtigt at investere i ’Stor Videnskab’ (Big Science). Som
et negativt eksempel nævnte han eksemplet om en accelerator, der skulle have
været bygget i Houston, USA, men som fik sit budget beskåret af USA’s Kongres.
Fordi den nødvendige politiske vilje ikke eksisterede i USA, blev ekspertisen
centreret omkring Europa.
En anden interessant, politisk pointe, som blev rejst af flere af talerne på
konferencen, var betydningen af at fortsætte det videnskabelige samarbejde med
lande som Rusland, på trods af politiske spændinger.

Ud over de engelsksprogede interviews lavede EIR fire korte, dansksprogede
interviews med Big Science Denmark og tre high-tech industrileverandører om den
effekt, Big Science har haft på at øge deres teknologiske niveau.
EIR-Danmarks YouTube-kanals Big Science interviews er udlagt på det danske
Schiller Instituts website: http://schillerinstitut.dk/si/?p=23977
Efterfølgende vil nogle af talerne på Big Science Business Forum 2018’s
plenarmøde også blive udlagt samme sted.
Foto: EIR’s korrespondent i København Michelle Rasmussen interviewer dr. Luo
Delong, generaldirektør for ITER, Kina.

EIR-interviews om videnskab og
industri, inkl. fusionskraft, fra
Big Science Business Forum 2018 i
København.
EIR interviews about science and
industry, incl. fusion energy, etc.
from
Big Science Business Forum 2018 in
Copenhagen
København, 1. marts, 2018 – I forbindelse med det første europæiske Big Science
Forum 2018 i København den 27.-28. feb., fik EIR’s kontor i København mulighed
for at få flere betydningsfulde interviews om forskellige facetter af ITER’s
tokamak fusionsenergi-projekt (ITER: International Thermonuclear Experimental
Reactor), der er under opførelse i Frankrig. ITER-samarbejdet omfatter EU, USA,
Rusland, Kina, Indien, Korea og Japan – hvilket svarer til mere end halvdelen af
verdens befolkning.
ITER’s mål er at bygge en eksperimental reaktor, der kan opnå Q=10, dvs., at

selve reaktoren vil producere ti gange så meget energi som output, i forhold til
input-energien, i 2025 (eksklusiv energiforbrug uden for reaktoren), selv om det
ikke vil blive forbundet til elektricitetsnettet. Det er det næste skridt i
demonstrations-kraftværket, eller DEMO. En vigtig ting, som ITER-tokamakken vil
blive brugt til, er at studere en »brændende plasma« – selve plasmas egen evne
til at være med til at opvarme reaktionen i tillæg til udefrakommende
varmekilder.
Tre af EIR’s interviews er på engelsk: med kommunikationsdirektøren for Fusion
for Energy, EU’s gren af projektet; med dr. Luo Delong, generaldirektør for
ITER, Kina; og så med en fransk industriel højteknologileverandør af ITERkomponenter.
Big Science Business Forum 2018 var et stort initiativ, som Danmarks
Uddannelses- og Forskningsministerium har taget, med det formål at skabe det,
LaRouche har kaldt en »videnskabelig drivkraft«; dvs., den videnskabelige
forsknings evne til at skabe økonomisk vækst i den overordnede økonomi. Forummet
samlede for første gang folk fra hele Europa. Under denne konference blev det
muligt for de syv Big Science-institutioner, såsom Fusion for Energy, den
Europæiske Rumorganisation (ESA), CERN-acceleratoren, et par andre neutron- og
røntgen-acceleratorer, det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium, det
Sydeuropæiske Observatorium, mindre, tilknyttede institutioner i Europa og de
high-tech-industrier, som i øjeblikket leverer, eller har potentiale til at
kunne levere, komponenter eller ideer, at mødes og udveksle ideer om deres
fremtidige investeringsplaner og indgå konkrete aftaler med industrien. Alle var
overraskede, da flere end 1.000 mennesker tilmeldte sig arrangementet.
Flere af talerne, der repræsenterede de syv store forskningsinstitutioner,
understregede, at menneskelig nysgerrighed, fascination, inspiration og
motivering var afgørende for at forfølge stor videnskab og bekræftede således
LaRouches centrale idé om, at menneskelig kreativitet er udgangspunktet for
videnskab, teknologi, økonomi og vores civilisation som helhed.
Den danske forsknings- og uddannelsesminister Søren Pind indledte sin tale med
at sige, at denne konference var »et kig ind i fremtiden«. Portugals Carlos
Moedas, EU-kommissær for forskning, videnskab og innovation, sagde, at de
tilstedeværende også måtte være politiske – og tale for politikere og vælgere
om, hvorfor, det er vigtigt at investere i ’Stor Videnskab’ (Big Science). Som
et negativt eksempel nævnte han eksemplet om en accelerator, der skulle have
været bygget i Houston, USA, men som fik sit budget beskåret af USA’s Kongres.
Fordi den nødvendige politiske vilje ikke eksisterede i USA, blev ekspertisen
centreret omkring Europa.

En anden interessant, politisk pointe, som blev rejst af flere af talerne på
konferencen, var betydningen af at fortsætte det videnskabelige samarbejde med
lande som Rusland, på trods af politiske spændinger.
Ud over de engelsksprogede interviews lavede EIR fire korte, dansksprogede
interviews med Big Science Denmark og tre high-tech industrileverandører om den
effekt, Big Science har haft på at øge deres teknologiske niveau.
EIR-Danmarks YouTube-kanals Big Science interviews er udlagt på det danske
Schiller Instituts website: http://schillerinstitut.dk/si/?p=23977
Efterfølgende vil nogle af talerne på Big Science Business Forum 2018’s
plenarmøde også blive udlagt samme sted.
Foto: EIR’s korrespondent i København Michelle Rasmussen interviewer dr. Luo
Delong, generaldirektør for ITER, Kina.
English:
EIR Interviews European and Chinese Fusion Energy Spokesmen in
Copenhagen
COPENHAGEN, March 1 (EIRNS) — In connection with the first
European-wide Big Science Business Forum 2018 in Copenhagen on
Feb. 27-28, {EIR}’s Copenhagen bureau was able to get several
important interviews on different facets of the International
Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) tokamak fusion energy
project, under construction in southern France. The ITER
cooperation includes the EU, U.S., Russia, China, India, Korea
and Japan — more than half of the world’s population.
ITER’s goal is to build an experimental reactor which will
achieve Q=10, that is, that the reactor itself will produce 10
times the output of energy input in 2025 (not including energy
use outside of the reactor), though it will not be connected to
the electricity grid. That is the next step in the demonstration
power plant, or DEMO. One important thing the ITER tokamak will
be used for, is to study a “burning plasma,” — the ability of
the plasma itself to help heat the reaction, in addition to
outside heat sources.
Three of the {EIR} interviews are in English: with the
communications director for Fusion for Energy, the EU arm of the
project; with Dr. Luo Delong, the director general for ITER

China; and also with a very high-technology French industrial
supplier of ITER components.
Big Science Business Forum 2018 was a great initiative taken
by the Danish Ministry for Science and Education, to create what
LaRouche has called a “science-driver,” the ability of scientific
research to generate economic growth in the general economy. It
gathered people, for the first time, on a European-wide basis.
During this conference, the seven Big Science institutions, such
as Fusion for Energy, the European Space Agency, the CERN
accelerator, a couple of other neutron and x-ray accelerators,
the European Molecular Biology Laboratory, the European Southern
Observatory, smaller affiliated institutions in Europe, and the
high-tech industries which either currently, or potentially,
supply components or ideas, were able to meet to exchange ideas
about their future investment plans, and make concrete agreements
with industry. Everyone was surprised when over 1,000 people
registered for the event.
Several of the speakers representing the seven big science institutions
underlined that human curiosity, fascination, inspiration and motivation were
essential for the pursuit of big science, confirming LaRouche’s central idea
that human creativity is the starting point for science, technology, economy and
our civilization as a whole.
Danish Minister for Science and Education Søren Pind
prefaced his speech by saying that this conference was a “peek
into the future.” Portugal’s Carlos Moedas, EU Commissioner for
Research, Science and Innovation, said that the people in the
room also had to be political — to address politicians and
voters on why it is important to invest in Big Science. As a
negative example, he used the example of an accelerator that was
supposed to have been built in Houston, but which had its funding
cut by the U.S. Congress. Because the necessary political will
did not exist in the United States, the expertise became centered
in Europe.
Another interesting political point brought up by several
speakers during the conference was the importance of continuing
the scientific cooperation with countries such as Russia, despite
the political tensions.
In addition to the English-language interviews, {EIR}
conducted four short Danish-language interviews with Big Science
Denmark, and three high-tech industrial suppliers, about the
effect Big Science has had on raising their technological levels.
All of the EIRDanmark YouTube channel’s Big Science

interviews are also posted to the website of the Schiller
Institute in Denmark: http://schillerinstitut.dk/si/?p=23977
Some speeches during the Big Science Business Forum 2018’s
plenary session will also be posted there.

EIR (Executive Intelligence Review, Michelle Rasmussen) lavede følgende
interviews den 27. februar 2018:
In English:
På engelsk
Fusion for Energy, Stavros Chatzipanagiotou
Fusion and China, ITER China, Luo Delong
Fusion and Industry, CNIM, Jean-Claude Cercassi, French ITER component supplier
På dansk
In Danish:
Big Science Danmark og tre firmaer
Nogle taler fra Plenary Session I:
Fusion for Energy
Richard Cobben, Head of ITER’s Delivery Department

Aktivister fra det danske Schiller
Institut
intervenerer over for Danmarks
forsvarsminister
København, 26. feb., 2018 – Fredag deltog medlemmer af det danske Schiller
Institut i en debat med den danske forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen,

med Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) som vært og med deltagelse
af omkring 200 gæster. Debatmødet blev streamet online. Anledningen var aftalen
i Folketinget om det nye forsvarsbudget, som har givet ministeren muligheder for
at skræmme befolkningen i medierne med et budskab, der kan koges ned til
»Russerne kommer! Russerne kommer!«
Forsvarsministeren fremlagde Danmarks politik for det, en DIIS-analytiker kaldte
»at optrappe for at trappe ned«, som en militær strategi til at tackle Rusland.
Hjort Frederiksen sagde, at der ikke var noget forståeligt rationale bag
russiske militære aktioner (som f.eks. i Krim) og sagde, at cyberangreb var lige
så farlige som konventionel krig, og at NATO’s paragraf 5, der kræver fælles
respons, også burde gælde for cyberangreb. Han anklagede Rusland for at have
interveneret i de amerikanske valg (og muligvis også i valg i Frankrig og
Holland) og for at være skyldig i hacking af det danske handelskonglomerat,
Maersk.
Alt imens mødets ordstyrer forsøgte at undgå at invitere de tre Schiller
Institut-medlemmer, der var til stede, til at stille spørgsmål, så viste det sig
imidlertid, at to af de personer, han inviterede til at tale, var ældre
tilhængere af Schiller Instituttet, og så inviterede han endelig Lissie
(Brobjerg). Den første af disse to tilhængere sagde, at den danske ambassade i
Rusland, samt de danske bevæbnede styrker, begge havde den laveste vurdering af
en trussel fra Rusland, og at de befandt sig i den bedste position til at
bedømme dette. Den anden tilhænger refererede til en rapport fra det Danske
Forsvarsakademi, som sagde, at russerne ikke var aggressorer, men har været
reaktive. Under ministerens svar, hvor han listede rundt som katten om den varme
grød, afbrød tilhængeren, der sandsynligvis var den ældste person til stede, med
at råbe, »har du læst rapporten?«, til hvilket ministeren måtte svare nej.
Lissie bad ministeren om at kommentere Nunes-rapporten, der viste, at angrebene
mod Rusland for angivelig indblanding i de amerikanske valg var baseret på
svindelagtig dokumentation og en del af en operation fra kredse i Storbritannien
og USA, der går ud på at forhindre et samarbejde mellem USA og Rusland, og
opfordrede forsvarsministeren til ikke at gå med i dette spil, men i stedet få
Danmark til at indgå i et nyt samarbejde med Rusland og tjene som et forbillede
på en ny, Westfalsk Fred og dermed bidrage til at undgå atomkrig. Hertil svarede
han: Du nævnte Nunes-rapporten. Det er typiske diskussioner, der altid stiller
spørgsmålstegn ved grundlaget og spørger, »hvad er kilderne?« og dit og dat i
det håb at få det hele til at fremstå som svindel og plat alt sammen; men jeg
går slet ikke ind i den der diskussion. Kendsgerningen er, at dem, vi
samarbejder med, er demokratiske lande, der skal stå til ansvar over for deres
befolkninger gennem demokratiske valg, og det er dem, vi samarbejder med og

stoler på, og det er udgangspunktet for det, og ikke alle mulige mærkelige,
andre konstruktioner.«
Bagefter gik Lissie op til Hjort Frederiksen og kommenterede, at hans tidligere
bemærkninger om, at russerne var aggressorer, og ikke reagerede til Vestens
provokationer, ikke var sande, og hun refererede til Victoria Nuland og kuppet i
Ukraine; hertil svarede han, at han ikke ville have noget med den slags at gøre.
Hele mødet kan ses på video her: https://www.youtube.com/watch?v=Qk2K1eliwEw
Lissies spørgsmål kommer 1:38:14, og Claus Hjort Frederiksens svar starter
1:41:50.
Foto: Claus Hjort Frederiksen (stående) svarer på Lissies spørgsmål.

Stor succes for Københavnerseminaret:
Forlæng den Nye Silkevej til
Vestasien og Afrika
Videoen fra diplomatseminaret om eftermiddagen:
Video from the diplomatic seminar in the afternoon:

Lyd fra diplomatseminaret om eftermiddagen:
Audio from the diplomatic seminar in the afternoon:
Audio from the diplomatic seminar in the afternoon:
Videoen fra aftenseminar for Schiller Instituttets medlemmer:
Video from the evening meeting for Schiller Institute members:
Lyd fra aftenseminar for Schiller Instituttets medlemmer:
Stor succes for diplomatseminar: Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og
Afrika

København, 6. feb., 2018 – Hussein Askary, medforfatter af Schiller Instituttets
nye Specialrapport, »Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika: En vision
for en økonomisk renæssance«, var gæstetaler på et seminar for diplomater, der
blev holdt i København i går. De andre talere var Ghanas ambassadør til Danmark,
H.E., fr. Amerley Ollennu Awva-Ashmoa, og formand for Schiller Instituttet i
Danmark, Tom Gillesberg.
Seminaret indledtes med en kinesisk folkesang, fremført af Feride Istogu
Gillesberg og Michelle Rasmussen. Arrangementet så deltagelse af fire
ambassadører fra Afrika, Sydasien og det tidligere Sovjetunionen, samt andre
diplomater fra Sydvestasien og Østasien.
Desuden deltog en repræsentant fra et betydningsfuldt, dansk ministerium, en
tidligere dansk ambassadør, en tidligere østeuropæisk ambassadør til Danmark, en
professor fra et FN-relateret universitet, og en professor/parlamentsmedlem, der
rejste hele vejen fra et østeuropæisk land særligt for at deltage i dette
seminar. En afrikansk, politisk leder, en pensioneret selskabsøkonom, der har
mobiliseret danske politiske kredse for den Nye Silkevej, præsidenten for en
international fredsorganisation, en forsker ved et dansk universitet og en
seniorakademiker, der er ruslandsekspert, deltog ligeledes, så vel som også
Schiller Instituttets kernemedlemmer i København og Jylland.
Her følger nogle af de ideer, der blev præsenteret på seminaret. Tom gennemgik
kort Schiller Instituttets forslag, som udgjorde grundlaget for Kinas Bælte &
Vej Initiativ. Vi må opgive det dyriske, geopolitiske paradigme og i stedet
samarbejde om at virkeliggøre det nye paradigme for menneskehedens fælles
skæbne. Tom diskuterede betydningen af den franske præsident Macrons besøg til
Kina, og stillede spørgsmålet: Hvad med USA? Gillesberg briefede desuden de
forsamlede om betydningen af det netop offentliggjorte Nunes-memo, som pegede på
briternes, og ikke russernes, indblanding i det amerikanske valg. Dette kan være
med til at befri Donald Trump til at bryde med det gamle paradigme. I skrivende
stund udviser finansmarkederne stor nervøsitet, og det er absolut nødvendigt, at
vore politikker bliver vedtaget. Dernæst introducerede Gillesberg Hussein Askary
ved at fortælle om hans baggrund.
Hussein Askary: Hussein, der lagde ud med at fremvise og forklare LaRouches
Trippelkurve, gennemgik de væsentligste punkter i specialrapporten og
understregede, at Vestasien og Afrika kan og må foretage spring frem til de mest
avancerede, og ikke nøjes med de mest primitive, teknologier. Han brugte tidl.
præsident Obama som eksempel på det gamle paradigme, som havde forhindret
Afrikas økonomiske udvikling, ved at citere fra Obamas tale, da han var i
Sydafrika. Obama sagde her, at, hvis alle unge afrikanere fik et stort hus og en

høj levestandard, »ville planeten koge over«. Hussein viste dernæst et billede
af Obamas hus til 8 million dollars. Det er helt fint, at han har så fint et
hus; men det er kriminelt at forhindre andre i at gøre ligeså.
Hussein citerede fra Xi Jinpings tale, hvor denne sagde, at nøglen til at
bekæmpe fattigdom i Afrika var at fremme industrialisering, det vil sige, fysisk
økonomi. Schiller Instituttet promoverer ikke Kina som sådan, men vore egne
principper. Med en gennemgang af rapportens anbefalinger sagde Hussein til
seminarets deltagere, der repræsenterede mange nationer, at Schiller Instituttet
kunne være med til at udarbejde udviklingsbanker for ethvert land, der ønsker at
skabe sin egen kredit. (Han kom også ind på, hvordan Egypten havde gennemført en
intern finansiering af den nylige udvidelse af Suezkanalen.) Moderne
infrastruktur vil gøre Afrika ’mindre’. Afrika og Vestasien bør ikke blot
eksportere råmaterialer, men derimod forarbejdede, værdiforøgede industri- og
landbrugsprodukter. Kina ønsker at gå i retning af eksport af højteknologi og er
med til at skabe optimisme i Afrika mht., at »Vi kan også gøre det«. Hussein
anbefalede læsning af Xi Jinpings tale på den seneste, 19. partikongres.
Den Nye Silkevej handler ikke blot om jernbaner, men om transformation gennem
videnskabelig opdagelse og kultur i form af udviklingskorridorer, hvor Hussein
refererede til sin undersøgelse af, hvordan kinesernes opfindelse af papir havde
gjort det muligt for den muslimske, videnskabelige renæssance at blomstre.
Se engang på omstændighederne i Afrika i dag, med langt flere, internt fordrevne
end det antal flygtninge, det lykkes at nå frem til Europa. Ghanas præsident
opfordrede ungdommen til at blive og opbygge deres lande. I takt med, at vi øger
levestandarden, vil dette fordre en ny økonomisk platform med højere
energigennemstrømningstæthed – kernekraft. Hussein afsluttede sit foredrag ved
at vise et natfoto af Afrika i året 2015, og så Chance McGees vision af, hvordan
det ville se ud i 2050, under LaRouche-overskriften, »Det er fremtiden, der
bestemmer nutiden«.
Dernæst holdt Ghanas ambassadør en kort tale og bemærkede med glæde denne
understregning af Afrikas industrialisering og erklærede, at hun var meget
imponeret over det, kineserne nu gør i Afrika, og over det, vi her fremlagde på
vores seminar. Et udskrift af hendes tale vil senere være tilgængeligt.
Herefter fulgte en livlig diskussion, som ikke blev optaget, men vi vil senere
skitsere de spørgsmål, der blev diskuteret.
Om aftenen blev der afholdt et sekundært seminar for Schiller Instituttets
medlemmer. Her kom Hussein med den vigtige bemærkning, at han vidste, at

russernes intervention ville transformere situationen i Syrien og føre til, at
vore ideer fik mulighed for at blive udbredt i området, hvilket var grunden til,
at han tog initiativ til, at denne nye rapport blev udarbejdet.
Diskussionsperioden er inkluderet i optagelsen (udlægges snarest).
De to seminarer var resultat af en stor kampagne, der har udbredt invitationen
om specialrapporten, Kinas Bælte & Vej Initiativ og Schiller Instituttets rolle,
præsident Macrons tale og LaRouches Fire Love, samt den danske oversættelse af
en særlig introduktion til rapporten, vidt og bredt til alle ambassader og
regeringer, akademiske-, erhvervs- og fagforeningskredse og offentligheden, og
som omfattede kontakt til professoren/parlamentsmedlemmet, der kom fra
Østeuropa, og opkald til ambassader. Interventionen i mødet i Dansk Institut for
Internationale Studier/Udenrigsministeriet, der er rapporteret andetsteds, var
ligeledes end del af mobiliseringen.
På begge seminarerne blev LaRouchePAC’s video-undervisningsserier i henholdsvis
LaRouches Økonomi (på dansk her)

og den kommende undervisningsserie om Det Nye

Paradigme annonceret for alle deltagere.

Schiller Instituttets spørgsmål på
konferencen:
Magt og politik i Mellemøsten og
Nordafrika
arrangeret af Dansk Institut for
Internationale Studier og
Udenrigsministeriet
Schiller Instituttets medlemmer og partnere stiller spørgsmål om den positive
rolle, Kina spiller i Vestasien og Afrika, med den Nye Silkevej (Bælte & Vej
Initiativet) d. 31. januar 2018 ved et møde, arrangeret af Dansk Institut for
Internationale Studier (DIIS) og Udenrigsministeriet, med titlen “Magt og
politik i Mellemøsten og Nordafrika”. Se video:

Schiller Institute in Denmark intervention at Middle East/North Africa
conference
COPENHAGEN, Feb. 2, 2018 (EIRNS) – Members of the Schiller Institute Denmark
went to an event hosted by the Danish Institute for International Studies and
the Ministry of Foreign Affairs on “New Trends in Power and Politics in the
Middle East and North Africa” on Jan. 31. The conference speakers included the
Danish foreign minister (who didn’t take questions) and international and Danish
think tank analysts. About 200 people attended the event, and it was livestreamed. The main theme of the conference was that now there is an unstable
political vacuum in the area due to the end of the neo-liberal world order. The
Schiller Institute intervention was to bring the potential of new paradigm into
the discussion. Two of the Schiller Institute members asked questions calling
for the USA and Europe to join the New Silk Road, as Lyndon LaRouche has been
calling for, and together with China build up Africa and West Asia with a winwin spirit as opposed to geopolitics, as French president Macron lately called
for. Our upcoming seminar on Extending the New Silk Road to West Asia and Africa
was also mentioned. (A woman from the German Marshall Fund in the U.S. Said that
the Chinese investments were a great potential, but we have to see if we can go
along with what the political price tag may be, another woman from the Carnegie
Institute in Washington said that the U.S. should not join the Silk Road, which
was just to benefit Chinese interests, but pick and choose what to participate
in.) One question was about why there was not more support in the U.S. for
Trump’s policy to cooperate with Russia and China, (a man from the Atlantic
Council said that the problem is that Russia is on a different page on Syria),
and the last question was about our campaign to end geopolitics, and which group
of investors attached most conditions to their investments, the
Transatlantisists or the Chinese. Mehran Kamrava answered, that the Chinese
investments in the MENA region were purely economically oriented.

NYHEDSORIENTERING JANUAR 2018:
Macron tilslutter Frankrig den Nye
Silkevej
N u m å D a n m a r k p å b a n e n af formand Tom Gillesberg:
Den franske præsident Emmanuel Macrons besøg i Kina 8.-10. januar, hvor han
annoncerede, at Frankrig vil samarbejde tæt med Kina om Xi Jinpings Bælte og

Vej-Initiativ, er et glædeligt og dramatisk skifte i international politik. For
første gang markerede en vestlig stormagt, tilmed et af de fem permanente
medlemmer af FN’s sikkerhedsråd, at man vil forlade det fejlslagne, gamle,
vestlige paradigme, hvor man har insisteret på en unipolær verdensorden med USA
som verdens politibetjent, der sikrer, at private finansielle interesser med
centrum i London og New York kan diktere, hvad der foregår i verdensøkonomien.
Hvem, der kan få udvikling og hvem, der skal leve på tredje klasse. Kina har de
seneste årtier formået at løfte 700 mio. kinesere ud af dyb fattigdom og ønsker
med Bælte & Vej-Initiativet at gøre det samme muligt for resten af verdens
nationer. Det anerkendte Macron og erklærede, at Frankrig vil deltage i denne
proces, særligt i Afrika, hvor Kina er i gang med at udvirke infrastrukturelle
mirakler, og hvor Frankrig har en lang kolonihistorie og (mener Macron) en
forståelse for, hvad der rører sig blandt afrikanerne. Han fremhævede, at man
ikke må gentage kolonialismens fejltagelser, som han mente, at Frankrig har sin
del af ansvaret for, men have en inkluderende investeringspolitik, hvor alle kan
være med. …

Download (PDF, Unknown)

Invitation til seminar med Hussein
Askary,
medforfatter af Schiller Instituttets
nye
Specialrapport, »Forlæng den Nye
Silkevej
til Vestasien og Afrika«
Tiden er nu inde til, at Danmark, resten af Europa og USA aktivt tilslutter sig
Kinas Bælte & Vej Initiativ og tager del i den økonomiske udvikling af Vestasien
og Afrika. Dette ville ligeledes være en konstruktiv respons til immigrationen
fra disse områder, såvel som også til terrorismen.

Schiller Instituttet og Executive Intelligence Review (EIR)
inviterer dig hermed til at deltage i et seminar med fokus på
vores nye rapport:
»Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika«
Dato: mandag, 5. februar, 2018
Tid. Kl. 19:00
Sted: Valby Kulturhus, lokale 3, 3. sal
Valgårdsvej 4-8
2500 Valby
(ved Valby Station)
Fri entré.
(Mødet afholdes på engelsk; dansk tolkning er muligt.)
I n t e r n a t i o n a l g æ s t e t a l e r : Hussein Askary, medforfatter
af rapporten; koordinator for Vestasien for Schiller
Instituttet og EIR’s redaktør for arabiske anliggender.

T a l e r : Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i
Danmark; EIR’s bureauchef i Danmark og tidligere kandidat
til Københavns borgmester med sloganet, »København skal med
i den Nye Silkevej«.

Information:
Feride Istogu Gillesberg: 25 12 50 33 eller 35 43 00 33
Michelle Rasmussen: 53 57 00 51 eller 35 43 00 33 eller si@schillerinstitut.dk

Om s e m i n a ret:
Kinas Nye Silkevejsprojekt er i færd med at frigøre det utrolige
vækstpotentiale, der findes i Afrika og Vestasien. Dette seminar vil præsentere
nogle af de væsentlige aspekter i Schiller Instituttets nye rapport: »Forlæng
den Nye Silkevej til Vestasien (Mellemøsten) og Afrika: En vision for en
økonomisk renæssance«.
Rapporten forklarer projekter, der er foreslået, og dem, der er under opførelse
og kommer med forslag til et nyt niveau for konnektivitet og økonomisk
infrastruktur for området. Den diskuterer ligeledes det nødvendige,
videnskabelig-økonomiske livssyn og de metoder til finansiering, der kræves for
at virkeliggøre disse programmer.
Den fremtidsvision for Sydvestasien og Afrika, der præsenteres her, er af en

helt anden karakter end noget, læseren har modtaget fra de almene mediers eller
tænketankes beskrivelser af disse to områder.
Her følger et uddrag af introduktionen:
»Gennem Bælte & Vej Initiativet (BVI) tilbyder Kina resten af verden sin
knowhow, erfaring og teknologi, støttet af et finansielt arsenal på $3 bio.
Dette er en stor mulighed for Vestasien og Afrika til at virkeliggøre drømmene
fra æraen efter Anden Verdenskrig, drømme, der desværre er blevet saboteret i
årtier. Det dramatiske infrastrukturunderskud både nationalt og interregionalt i
Vestasien og Afrika kan, ironisk nok, i dette nye lys anses for en stor
mulighed. Selvom mange andre industrinationer i Europa, Asien og de amerikanske
lande har teknologiske og arbejdskraftkapaciteter ligesom dem i Kina, så mangler
de visionen og den politiske vilje til at anvende disse kapaciteter, og til at
finansiere deres anvendelse. Eftersom Vestasien og Afrika i kombination er et så
strategisk vigtigt område for både Øst og Vest, er det således et perfekt sted
til at bringe kapaciteterne i verdens nationer ind i et konkret projekt for
fredeligt samarbejde og udvikling.«
Schiller Instituttet og Executive Intelligence Review, samt dets stiftere og
internationale ledere, Lyndon LaRouche og Helga Zepp-LaRouche, har ført kampagne
for, at Europa og USA aktivt skal tilslutte sig Bælte & Vej Initiativet, siden
dettes begyndelse i 2013. Schiller Instituttet har leveret de fundamentale,
konceptuelle principper, som blev udviklet efter Berlinmurens fald og
Sovjetunionens kollaps, der gav verden en gylden mulighed for fred gennem
udvikling. På trods af afvisning fra den vestlige politiske og finansielle
elites side, så fortsatte vi med at føre en international kampagne for dets
vedtagelse.
I øjeblikket omfatter BVI’s økonomiske alliance 70 lande i Asien, Afrika, Østog Sydeuropa, og Syd- og Mellemamerika.
Tiden er nu inde til, at Danmark, resten af Europa og USA aktivt tilslutter sig
Kinas Bælte & Vej Initiativ og tager del i den økonomiske udvikling af Vestasien
og Afrika. Dette ville ligeledes være en konstruktiv respons til immigrationen
fra disse områder, såvel som også terrorismen.
I denne sammenhæng vil seminaret også udforske den internationale, strategiske
betydning af den franske præsident Macrons udtalelse, den 8. januar, om, at
Frankrig fuldt og helt vil gå sammen med Kina for at bygge den Nye Silkevej,
samt handle for at få hele Europa med om bord. Dette sender nu chokbølger
igennem hele verden, idet det repræsenterer en politisk vending. Macron sagde

bl.a. i sin tale:
»Jeg mener, at det Nye Silkevejsinitiativ kan imødekomme vore interesser,
Frankrigs og Europas, hvis vi giver os selv midlerne til virkelig at arbejde
sammen. Silkevejene var trods alt aldrig rent kinesiske … disse veje er altid
fælles. Og, hvis de er ruter, kan de ikke kun være ensrettede. De må gå frem og
tilbage. Jeg er således rede til at arbejde hen imod de annoncerede mål.
Programmerne for veje, jernbaner, lufthavne, maritim og teknologi langs
Silkevejene kan bibringe respons til infrastrukturunderskuddet … At gøre vore
finansielle resurser fælles, offentlige såvel som private, til projekter på
tværs af grænser kan styrke konnektiviteten mellem Europa og Asien og videre
endnu, til Mellemøsten og Afrika … Det er op til Frankrig, og med Frankrig, op
til Europa at bidrage med sin egen forestillingsevne til dette forslag, og at
arbejde på det i de kommende måneder og år.«
Macron hyldede Kinas arbejde i Afrika og opfordrede Europa til at deltage i det,
som en konstruktiv respons til sine forbrydelser, begået i sin historie som
kolonimagt i Vestasien og Afrika. Vesten må overvinde den »ensidige
imperialisme«, som blev ført af Frankrig og andre europæiske magter i Afrika og
andre steder, og gå med i det nye paradigme.
Macrons tale har allerede skabt en ny geometri i Europa. Tre dage efter talen
meddelte EU’s ambassadør til Kina, Hans Dietmar Schweisgut, at EU vil komme med
et forslag til et »udkast til en sammenkobling for det eurasiske kontinent«, der
skal sammenflettes med Bælte & Vej Initiativet.
Schiller Instituttet understreger, at tilslutningen til den Nye Silkevej må gå
hånd i hånd med en vedtagelse af Lyndon LaRouches Fire Økonomiske Love, for at
undgå et nyt finanskrak, værre end i 2008, gennem en Glass/Steagall-bankopdeling
og en forøgelse af den nationale produktivitet gennem udstedelse af statslige
kreditter til moderne infrastruktur og videnskabeligt og teknologisk fremskridt.
Vi håber, alle vil være i stand til at deltage i dette tankevækkende seminar,
hvor der også bliver tid til diskussion.
Rapporten kan købes før eller på seminaret.
En dansk introduktion til rapporten vil ligeledes være tilgængelig.
En detaljeret indholdsfortegnelse og den engelske introduktion til rapporten kan
ses her: http://schillerinstitut.dk/si/?p=22868

Se den korte version nedenfor.
Information til bestilling: The Schiller Institute’s Special
Report
Extending the New Silk Road to West Asia (Middle East) and Africa:
A Vision of an Economic Renaissance
Af Hussein Askary og Jason Ross.
November, 2017, 246 sider. (A4-format)
Pris:
Afhentning: 375 DKK; almindelig post: 400 DKK; quick mail: 420 DKK. Elektronisk
pdf: 200 DKK
Telefon 53 57 00 51; 35 43 00 33, si@schillerinstitut.dk
Betaling til Schiller Instituttet i Danmark:
Homebanking: 551-5648408
Giro: 564-8408
Eller købes kontant på, før eller efter seminaret.

Indholdsfortegnelse, kort version:
Preface
Introduction
Chapter 2: The Silk Road Reaches Africa
Chapter 3: The Economic Science behind the World Land Bridge
Chapter 4: Financing Regional and National Infrastructure
Chapter 5: Demography and Development
Chapter 6: Integration of West Asia with the New Silk Road
Appendix—Case Study: Syria’s Reconstruction Project Phoenix 103
Chapter 7: Africa — Transport Network Integration
A. The Nile Basin and East Africa

B. Southern Africa
C. West and Central Africa
Chapter 8: Africa — Water Resources Development
Chapter 9: To Power Africa, Go Nuclear!
Chapter 10: Africa — Food Security: Realizing Africa’s Vast Agricultural
Potential
Chapter 11: Africa in Space
Chapter 12: Conclusions and Recommendations
Chapter 13: Selection of Proposed Mega Projects in Africa
Homepages:
Dansk:
English:

www.schillerinstitut.dk
www.newparadigm.schillerinstitute.com

www.schillerinstitute.org
www.larouchepub.com
www.larouchepub.com/eiw
Andre sprog: Click here
Schiller Instituttet i Danmark:
Sankt Knuds Vej 11. kld., t.v., 1903 Frederiksberg C.
www.schillerinstitut.dk

si@schillerinstitut.dk

Frankrigs præsident besøger Kina og
går
med i Silkevejen og fælles projekter
i Afrika.
Politisk Orientering med formand
Tom Gillesberg, 11. jan., 2018
Tom Gillesberg:

Velkommen til disse meget dramatiske tider, men også tider, hvor, selv om man
ikke rigtig kan føle det gennem den dækning, vi ser i den danske presse og i det
hele taget i pressen her i den vestlige verden, så sker der ufatteligt meget.
Der er i løbet af Emmanuel Macrons besøg til Kina den 8.-10. januar; så har de
tektoniske plader under verden simpelt hen flyttet sig. Og de, der kender noget
til den slags, ved, at når det sker, så er det ikke bare et jordskælv, der
udløses, så er det mange jordskælv, der udløses; måske kommer der ét lige
bagefter, men når de store plader flytter sig, så skal de store jordmasser
ovenover på et eller andet tidspunkt også til at have udløst de spændinger, der
nu er kommet i jordskorpen. Det giver så efterfølgende meget store konsekvenser.
Det kan godt være, det tager lidt tid; det sker ikke øjeblikkeligt, men det
kommer til at ske.
Derfor vil jeg, bare for, at vi kan få dette nye ind, denne meget store
udvikling, der er sket, begynde med at dække lidt af den tale, som Frankrigs
præsident holdt i Xi’an i Kina her 8. januar, da han indledte sit tredages
besøg, fordi det også er en tale, der er ekstremt unormal i disse tider; for det
første er det et af de permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, den franske
præsident, der holder det; samtidig er det også en refleksion over, hvad der har
været galt i den franske politik, i EU’s politik, i Vestens politik, og som
ellers er noget vi ikke ser …
Hør hele Tom Gillesbergs analyse:

Hør diskussionen her:

lydfil:

Danmarks førende pressebureau sætter
fokus på Macrons udtalelser om,
at Silkevejen bør være et fælles
kinesisk-europæisk projekt
København, 8. jan., 2018 – Med en understregning af Helga Zepp-LaRouches
udtalelse om, at Macrons besøg til Kina vil forårsage et positivt,
internationalt chok, udgav det danske Ritzaus Bureau en historie, der er blevet
gengivet i den danske presse, med titlen, »Frankrigs præsident: Kinas nye
silkevej går begge veje«. Indledningen lyder: »Under sit besøg i Kina hylder
Frankrigs leder et gigantisk projekt, der vil forbinde Kina, Europa og Afrika.«
Artiklen er for det meste entusiastisk og skæmmes kun af to reminiscenser af en
geopolitisk analyse.
(Danske/svenske læsere kan læse den oprindelige artikel ved at Google på titlen,
»Frankrigs præsident: Kinas nye silkevej går begge veje«.)

Danmark behøver LaRouches
handlingsplan
inden nyt finanskrak.
RADIO SCHILLER, 8. jan., 2018
Seneste politiske analyse v/ formand Tom Gillesberg

POLITISK ORIENTERING den 27. december

2017:
Vil Trumps tale til nationen 30.
januar 2018 indlede en ny æra?
Video:
Lyd:

Meddelelse: Tom Gillesberg holder
Radio Schiller onsdag, 27. dec.
Tom Gillesberg holder Radio Schiller onsdag, 27. dec.
Her på hjemmesiden er vi tilbage 1. januar, 2018. Vi anbefaler, du følger med på
LaRouche PAC’s webside for de vigtigste opdateringer: https://larouchepac.com/
Godt Nytår!

