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

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)

Paradigmeskifte: Fred gennem
Udvikling
KAMPAGNEAVIS NR. 15, FORÅR 2013

Download (PDF, Unknown)

Glass-Steagall – eller Kaos!
KAMPAGNEAVIS NR. 14, SOMMER 2012

Download (PDF, Unknown)

Glass-Steagall – eller Kaos!
KAMAPGNEAVIS NR. 13, EFTERÅR 2011

Download (PDF, Unknown)

Amagerbank-skandalen: Angelides
kommission nu!
KAMPAGNEAVIS NR. 12, VINTER 2011

Download (PDF, Unknown)

Glass-Steagall Nu!
KAMPAGNEAVIS NR. 11, SOMMER 2010

Download (PDF, Unknown)

Massestrejke i USA. Kampagneavis nr.
10
KAMPAGNEAVIS NR. 10, EFTERÅR 2009

Download (PDF, Unknown)

Obama kopierer Hitlers sundhedsreform
KAMPAGNEAVIS NR. 9, SOMMER 2009

Download (PDF, Unknown)

Konkursbehandling nu!
KAMPAGNEAVIS NR. 8, FORÅR 2009

Download (PDF, Unknown)

LaRouche havde ret: Finanskrak!
KAMPAGNEAVIS NR. 7, EFTERÅR 2008

Download (PDF, Unknown)

Fødevareproduktionen skal fordobles
KAMPAGNEAVIS NR. 6, SOMMER 2008

Download (PDF, Unknown)

Kræv folkeafstemning om Lissabontraktaten
KAMPAGNEAVIS NR. 5, FORÅR 2008

Download (PDF, Unknown)

Finansystemet kollapser! Magnettog
over Kattegat
KAMPAGNEAVIS NR.4, EFTERÅR 2007

Download (PDF, Unknown)

Århus-København: 25 minutter.
Kampagneavis nr. 3, sommer 2007
I sommeren 2006 udsendte Schiller Instituttet en kampagneavis i 50.000
eksemplarer, hvor vi foreslog etableringen af en magnetsvævetoglinje mellem
København og Århus over Kattegat, der kunne reducere rejsetiden mellem Danmarks
to største byer til 25 minutter. Det burde være første del af et dansk
hurtigtognet. Hvis Danmark og Europa skal spille en ledende rolle i fremtiden,
må vi lave de teknologispring nu, der gennem videnskabeligt og teknologisk
fremskridt skaber øget velstand i fremtiden. I Asien venter man ikke på Europa.
Kina har allerede bygget en maglevlinje og Rusland, Kina og Indien har påbegyndt
et tæt økonomisk, teknologisk og videnskabeligt samarbejde.
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Danmarks fremtidige rolle i verden:
Fra Korsfarer til Brobygger.

Kampagneavis nr. 2, vinter 2006-07
»Vi danskere har gennem de store brobygningsprojekter fået en stor fordel frem
for de fleste andre europæere. Den kulturpessimisme og nulvækstideologi, der
blev trukket ned over hovederne på os og vasket ind i vore hjerner efter
kulturskiftet i 1968, er gennem vores praktiske erfaringer med disse store
byggeprojekter blev svækket, og vores naturlige gåpåmod og fremtidsoptimisme er
blevet styrket.«

Download (PDF, Unknown)

New Deal. Kampagneavis nr. 1, juli
2006
Vi må handle nu – inden finanssystemet kollapser!
Valgplakat fra kommunalvalget i København, november 2005.
Tom Gillesberg, Formand for Schiller Instituttet i Danmark
Vi lever i skæbnesvangre tider. Mens de fleste politikere og økonomer sover
tornerosesøvn, er der økonomiske processer i gang, der kommer til at bestemme
vor skæbne lang tid fremover. Lyndon LaRouche, den amerikanske økonom og
tidligere demokratiske præsidentkandidat, der som den eneste i de sidste 40 år
konsekvent har været i stand til at forudsige de store økonomiske og strategiske
omvæltninger, har længe advaret om, at mange års akkumulerede økonomiske og
politiske fejltagelser, som f.eks. erstatningen af efterkrigstidens Bretton
Woods-finanssystem med flydende valutakurser, eksplosivt voksende
finansspekulation, nulvækstideologi, globalisering og afindustrialisering, har
sat en tsunami i gang, der er på vej til at ramme verdens og Danmarks kyster.
Verdens finanssystem er i gang med at disintegrere.

Download (PDF, Unknown)

