POLITISK ORIENTERING den 10.
september 2019:
Trump fyrer Bolton. Åbner det det op
for ny amerikansk politik?
Verden behøver udvikling ikke
økofascisme. Se også 2. del (7. min.)
Med formand Tom Gillesberg
Video 2. del:

Lyd:

Her er vores aktionsuge flyveblad. Del det gerne ud på tryk eller elektronisk.
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EU lækker indhold af Italien-Kinamemorandum i forsøg på sabotage
Den 9. marts (EIRNS) – Talerør for EU-systemet, ‘EURACTIV’, har lækket det
angivelige indhold af udkastet til memorandum, der skal underskrives af Italien
og Kina under Xi Jinpings kommende besøg i Rom den 22. marts, med den hensigt at
sabotere det. Ifølge Euractiv planlægger Kina at samarbejde med Italien om
udvikling af “veje, jernbaner, broer, civil luftfart, havne, energi og
telekommunikation”, som en del af Beijings Bælte- og Vejinitiativ. Dokumentet
siger også, at Kina søger at samarbejde med EU’s investeringsplaner “ved at
støtte synergien mellem Bælte- og Vejinitiativet og prioriteter udpeget i

investeringsplanen.”
Notatet, som oprindeligt blev udarbejdet i september, siger, at Kina og Italien
“vil fremme synergien og styrke kommunikation og koordinering ” samt “forbedre
politisk dialog” om “tekniske og lovgivningsmæssige standarder.”
“En kilde afslørede sent torsdag aften [d.7. marts], at teksten, som EURACTIV i
øjeblikket er i besiddelse af, vedrører forslag fremsat af den kinesiske stat.
Og at den endnu ikke har ændringer, der er foretaget af den italienske regering.
“Det lækkede memorandum sætter rammerne for mindre specifikke samarbejdsaftaler
og kommercielle aftaler, herunder nye investeringer af kinesiske virksomheder i
havnen i Trieste…
“EURACTIV er informeret om, at der blandt de øvrige aftalesigneringer, der er
planlagt til Xis besøg, er en der vil fremme samarbejdet mellem de to nationale
el-operatører, ‘State Grid Corporation’ i Kina og Italiens ‘Terna’. Førstnævnte
ejer for øjeblikket 35% af aktierne i ‘CDP Reti’, et selskab der kontrollerer
29,8% af Terna.
“Flere kontroversielle handelsaftaler og joint ventures kunne etableres, også
mellem kinesiske virksomheder og den førende italienske forsvarsvirksomhed
Leonardo.
“Derudover er et andet forslag til ‘memorandum of understanding’ vedrørende ehandel udarbejdet af Handelsministeriet for Folkerepublikken Kina (MOFCOM) under
granskning af Italiens forhandlere.
“Mere generelt afslører dette memorandum, at der kunne indgås aftaler om
yderligere tilpasninger inden for transportsektoren, med en forståelse for at
“begge parter deler en fælles vision om forbedring af tilgængelig, sikker,
omfattende og bæredygtig transport.
“EURACTIV forstår, at alle ovenstående planer er initiativer foreslået af Kina.”
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Fransk protestbevægelse seneste
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befolkning
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:
1. del: Indlæg:

2. del: Diskussion:

Udledningsvanvid sluppet løs over
Europa
10. oktober 2018 (EIRNS) – På mødet med EU’s miljøministre i Bruxelles i går
blev det besluttet, at alle biler i Europa skal reducere deres CO2-udledning med
35 % inden 2030; og om muligt, endnu tidligere. Den tyske regering, der ellers
er en selvbestaltet frontløber indenfor dette tilbagestående nonsens, var ikke
engang blandt de mest radikale på dette møde – Sverige, Danmark, og Irland
ønskede en reduktion på mindst 40 %. Tyskland ønskede 30 %; Østrig, som er
formand for EU indtil slutningen af indeværende år, skubbede så på med
kompromiset på de 35 %.
Den tyske miljøminister Svenja Schulzes personlige holdning gik i retning af
40-50 %, sagde hun foran tv-kameraer, med henvisning til den netop
offentliggjorte IPCC-rapport. Det afviste den tyske regering dog med henblik på
bilindustrien, som er stærk i Tyskland, så Schulze måtte officielt arbejde for
30 %. Det var alligevel slemt nok, og bilproducenterne er slet ikke tilfredse.

Hvad Schulze angår, var hendes første svar på IPCC-rapporten i mandags: “Vi må
se, hvordan det kan muliggøres at gå væk fra kul, olie, og gas (!). “Med
afviklingen af atomkraft godt undervejs allerede, vil Tyskland blive tvunget til
at se blæsende tider i møde med en lille smule solskin nu og da. Schulze er
medlem af SPD, ikke engang af De Grønne.
I et andet idiotisk træk afviste distriktsdomstolen i Berlin juridiske klager
imod byens plan om at erklære 11 zoner med hovedveje for dieselfrie zoner – det
vil blive gennemført næste sommer. Dette burde være grund til, at vælgerne
vender sig mod De Grønne, men alle meningsmålinger viser, at De Grønne vinder
frem.

Helga Zepp-LaRouche:
Der skrives nu historie i Asien!
EU-topmødet må følge Singapores
eksempel!
EU-samarbejde med Kinas Nye Silkevejsinitiativ for udvikling af Afrika bør gøres
til det eneste punkt på dagsordenen, og Xi Jinping eller Wang Yi bør inviteres
til at deltage, såvel som også nogle afrikanske statsledere, der allerede
samarbejder med Kina.
Hvis EU-topmødet, repræsentanten for den kinesiske regering og de afrikanske
repræsentanter dernæst i en fælleserklæring udtaler en forpligtelse til at gå i
gang med et fælles, forceret program for et panafrikansk infrastruktur- og
udviklingsprogram og lover alle unge mennesker i Afrika, at kontinentet vil
overvinde fattigdom på kort tid, ville en sådan erklæring, pga. Kinas
deltagelse, have den største troværdighed i Afrika og ville ændre dynamikken i
alle landene mod et utvetydigt håb for fremtiden og ville således omgående
bevirke en ændring i migrantkrisen. Det ville også udfri EU af dens nuværende
legitimitetskrise og give de europæiske nationer en mission, der ville placere
Europas enhed på et storslået, nyt niveau.
Vil Europas stats- og regeringsledere være i stand til at følge Trumps og Kim

Jong-uns eksempel?
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POLITISK ORIENTERING den 30. juni
2016:
Efter Brexit: EU disintegrerer, mens
Rusland-Kina konsolideres//
Schiller Instituttets Berlinkonference
Med formand Tom Gillesberg
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KAMPAGNEAVIS:
GLASS-STEAGALL, IKKE EU-FASCISME!
Vi skal have ændret den økonomiske politik, inden vi får en global gentagelse af
den fascisme, Europa gennemlevede i 30’erne. Vi må stoppe EU-dikterede
nedskæringer, bankunion, bankhjælpepakker i form af bail-out og bail-in og i
stedet iværksætte en Glass/Steagall-bankopdeling og et opbygningsprogram for
realøkonomien.
Vi skal have en moderne version af den anti-fascistiske politik, som præsident
Roosevelt gennemførte i USA, og som formåede at bringe USA ud af depressionen –
uden at den amerikanske befolkning måtte ofre deres frihed eller liv.
Schiller Instituttet fremlægger denne moderne version af Roosevelts program i

denne kampagneavis som det program, som Schiller Instituttets Venner går til
valg på i København og Århus.

Download (PDF, Unknown)

Helga Zepp-LaRouche:
De europæiske nationers Almene
Uafhængighedserklæring
Den følgende erklæring er skrevet for at udgøre det idémæssige grundlag for
mobilisering af alle de kræfter, som i denne, for civilisationen så store
krise, ønsker at genskabe Europas fremtid som et samfund, der er bygget på
principper blandt suveræne republikker og på samarbejde med menneskehedens
fælles interesser som mål.
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