NYHEDSORIENTERING SEPTEMBER-OKTOBER
2018:
Et nyt paradigme for udvikling//
Opdel Danske Bank
Indeholder: “Afslutningen på kolonialismen: En ny fælles fremtid for
menneskeheden”, Helga Zepp-LaRouches hovedtale ved Schiller Instituttets
konference i New York: ”Hen imod en fire-magt-aftale for et ’Nyt Paradigme’ for
udvikling” den 13. september, 2018.
Opdel Danske Bank: “Hvorfor en Glass/Steagall-bankopdeling ville løse
finanskrisen og ødelægge Wall Street og ‘City of London'” af Tom Gillesberg.
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NYHEDSORIENTERING AUGUST 2018:
Skriv under! Appel for et nyt Bretton
Woods kreditsystem;
Lederne for USA, Rusland, Kina og
Indien må handle!
Download (PDF, Unknown)

NYHEDSORIENTERING JULI 2018:

Europa må samarbejde med Kina
for at bringe Den Nye Silkevej til
Afrika og Sydvestasien
Download (PDF, Unknown)

Helga Zepp-LaRouche:
Modsætningernes sammenfald
– Morgendagens verden.
Schiller Instituttets Internationale
konference, 30. juni, 2018, Tyskland
Hvis alle europæiske nationer ville gå sammen med Kina, Indien, Japan og også
USA og gøre alt dette sammen med de afrikanske stater, der ønsker at blive en
del af et sådant forceret program, og annoncere det som en fælles forpligtelse,
kunne vi vende flygtningekrisen omkring. Men denne fremgangsmåde kræver en
passioneret kærlighed til menneskeheden; præcis, som premierminister Abiy Ahmed
fra Etiopien for nylig sagde under et massemøde med en halv million mennesker,
kort tid, før han blev udsat for et attentatforsøg; han sagde, »Den eneste måde
at gå fremefter på, væk fra al denne historie, er tilgivelse og kærlighed. Hævn
er for de svage. Og fordi etiopiere ikke er svage, har vi ikke bug for hævn. Vi
vil vinde med kærlighed«.
Så lad os handle ligeså. Verden befinder sig i en utrolig oprørstilstand. Det er
meget kompliceret, og jeg mener ikke, at problemerne vil blive løst ved at have
en zillion delvise løsninger. Vi har brug for et højere fornuftsgrundlag, som
vil forene hele menneskeheden. Jeg mener, vi har nået vejs ende for en epoke,
enden på geopolitik. Og vi må nå frem til det Nye Paradigme, hvor vi tænker i
banerne for coincidentia oppositorum; det, Xi Jinping har kaldt et »fællesskab
for menneskehedens fælles fremtid«. Hvis Europa er villig til at overleve, vil
vi organisere de europæiske lande til at gå med i denne indsats.
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To systemer foreligger nu for
verden: Hvad du skal vide om
økonomi for at skabe en fremtid
for menneskeheden
LaRouchePAC undervisningsserie 2018 i LaRouches økonomi
Introduktion og disposition
To systemer foreligger for verden. Det ene, det transatlantiske, City of
London/Wall Street-finansimperium, har befundet sig i en tilstand af »frit fald«
siden krakket i 2007-2008, et finanskrak, som Lyndon LaRouche forudsagde i et
webcast, 25. juli, 2007:
»Det, der er optegnet som aktieværdier og markedsværdier internationalt på
finansmarkederne, er vrøvl! Dette er rent fiktive trosobjekter. Der er intet
sandt i det; falskneriet er enormt. Der er ingen mulighed for et ikkekollaps af
det nuværende finanssystem – ingen! Det er færdigt, nu! Det nuværende
finanssystem kan ikke forsætte med at eksistere under nogen omstændigheder,
under noget præsidentskab, under noget lederskab eller noget lederskab af
nationer. Udelukkende kun en fundamental og pludselig ændring af det globale,
monetære finanssystem vil forhindre et generelt, kædereaktionslignende kollaps.
I hvilket tempo, ved vi ikke, men det vil fortsætte, og det vil være
ustoppeligt! Og jo længere, det står på, før det stopper, desto værre bliver
tingene.«
Hvordan kunne LaRouche forudsige dette?
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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:
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Finansverdenens kupforsøg i Italien
– Geopolitik må ophøre i 2018.
Nyhedsorientering, maj-juni, 2018.
En virkelig spektakulær transformation i menneskehedens historie er nu i sigte i
den nærmeste fremtid, hvis verdens borgere har tilstrækkeligt mod til at gribe
chancen. Man husker på Friedrich Schillers berømte epigram, »Øjeblikket«, der
reflekterer over udfaldet af den franske revolution: »En afgørende epoke har
århundredet skabt, Dog, dette store øjeblik fandt et lidet folk.« Kan
menneskeheden i dag leve op til dette øjebliks storhed?
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Britiske løgne afsløret.
Nyhedsorientering april 2018
Det er ganske forbløffende, men der er flere og flere lande, regeringer og også
politiske kræfter, der taler offentligt imod det faktum, at mange af disse
britiske operationer var orkestreret. For blot at nævne den seneste af disse:
den britiske regerings og MI6’s rolle i Russiagate er helt fremme i rampelyset;
dernæst stilles der nu også spørgsmål om hele Skripal-affæren mht. hvem, det
var, der virkelig udførte angrebet; og dernæst, selvfølgelig, de seneste
militære angreb på baggrund af Assad-regeringens angivelige brug af kemiske
våben, og som nu også falder fra hinanden. Jeg mener, der er en voksende
bevidsthed om, at der i realiteten kun er ét land, der er på krigsstien imod
Rusland og, på trods af ’søde’ ord, følgelig også imod Kina. Det er en meget
vigtig vending i sagen.
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NU ER DET NOK!
STOP BRITERNES FREMSTØD FOR KRIG!
Ring til danske politikere
– ring til USA’s Kongres!
9. april, 2018 – Vi, De forenede Stater, står over for at lancere et angreb mod
Syrien, med de russiske styrker, der er til stede dér, baseret på perfide,
britiske løgne; baseret på det, der kunne vise sig at være historiens
endegyldige og sorteste efterretningssvindel, den, der gjorde det af med den
menneskelige race. Samtidig blev præsident Trumps personlige advokats kontor i
dag, 9. april, 2018, udsat for et raid, baseret på en henvisning fra den særlige
anklager Robert Mueller. Spørgsmålet skulle angiveligt dreje sig om
beskyldninger i forbindelse med, at præs identen skulle have haft en årelang
affære med den løgnagtige og afskyelige pornostjerne, Stormy Daniels. Dette
anses af Mueller og vores korrupte FBI for at være så alvorligt, at det Sjette
Tillæg til USA’s Forfatning også blot kan kastes til side. Disse to uhyrlige
begivenheder er fuldstændig relateret. Med mindre I nu rejser jer sammen med os
for at stoppe det, er dette land i alvorlig, alvorlig fare. Det kategoriske
forsøg på at afpresse denne præsident ind i den krig, han blev valgt til at
stoppe, er nu blevet optrappet ud over enhver forstand.
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NYHEDSORIENTERING MARTS 2018:
Rusland: Ven eller fjende?
Forgiftningen af den russiske/britiske eks-spion: Britisk
informationskrig forsøger at provokere Rusland og genoplive deres
amerikanske kup.
Vores formål er præcist at placere Theresa Mays sindssyge bestræbelse den
12.-14. marts på at fabrikere et nyt svindelnummer med »masseødelæggelsesvåben«

med anvendelse af de samme folk (MI6-efterretningsgrupperingen omkring
Sir Richard Dearlove) og det samme manuskript (en efterretningssvindel med
hensyn til masseødelæggelsesvåben), som blev brugt til at trække USA ind i den
katastrofale Irakkrig. Svindelnummeret med forgiftningen af Skripal involverer
ligeledes direkte den britiskeagent, Christopher Steele, den centrale person i
det igangværende kup mod Donald Trump.
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NYHEDSORIENTERING FEBRUAR 2018:
Forlæng den Nye Silkevej til
Vestasien og Afrika
Glæd dig til en optimistisk og konstruktiv løsning på det forfærdelige
fattigdoms- og underudviklingsproblem, som denne verdensdel er så hårdt ramt af,
og, som Helga Zepp-LaRouche så ofte har nævnt, den eneste humane og retfærdige
løsning på det umenneskelige flygtningeproblem, der nu også har ramt Europa.
Vi introducerer her Schiller Instituttets nye, danske

specialrapport,

“Forlæng

den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika; en vision for en økonomisk
renæssance”, som er en grundig

indføring i den 246 sider lange, engelske

rapport, af rapportens forfattere, Hussein Askary og Jason Ross.
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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. …
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»Den Nye Silkevej er en ny model
for internationale relationer«
Hovedtale af Helga Zepp-LaRouche
på Schiller Institut konference,

25.-26. nov., 2017, Frankfurt,
Tyskland:
»At opfylde menneskehedens drøm«
» Jeg mener, at den Nye Silkevej er et typisk eksempel på en idé, hvis tid er
kommet; og når en idé på denne måde først er ved at blive en materialistisk
virkelighed, bliver den til en fysisk kraft i universet. Jeg har personligt haft
mulighed for at se udviklingen af denne idé, der på mange måder reelt set
begyndte med dette store menneske – min ægtemand, Lyndon LaRouche; der, for
mange årtier siden – for næsten et halvt århundrede siden – fik ideen om en ny,
retfærdig, økonomisk verdensorden. Dette blev dernæst mere manifest i 1970’erne,
’80erne og især i 1991, da Sovjetunionen opløstes, og hvor denne idé om at skabe
en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden blev meget fremtrædende.«
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Stem på Schiller Instituttets Venner
– se her i vores Valgprogram,
hvorfor:
T o m G i l l e s b e r g : Mange vælgere, der er så heldige at stifte bekendtskab med
kampagnen fra Schiller Instituttets Venner til kommunalvalget i København og ved
valget til Region Hovedstaden, glæder sig over endelig at møde folk med store
visioner og ideer for fremtiden, noget, der i den grad mangler i den gængse
politiske debat. Men kort tid efter melder sig så næste spørgsmål: Hvorfor
stiller I op til de lokale valg med ideer, der ikke besluttes kommunalpolitisk,
men kun i Folketinget, i finansverdenen eller tilmed i international sammenhæng?
Det gør vi, fordi den største forhindring for, at vi her i København og resten
af Danmark kan få en langt bedre velfærd og et fremtidigt spændende liv, er den
mørklægning, som de offentlige institutioner og medierne har af både de
vigtigste negative og positive udviklinger, der finder sted i verden. De
katastrofer, der truer os, og de gigantiske muligheder, der er der for os.

På den ene side den akutte fare for et finanssammenbrud værre end i 2007-2008 og
den aktive kampagne for at få Danmark involveret i permanent konfrontation, og
på den anden en fantastisk chance for, at vi sammen med Kina, Rusland og
størstedelen af resten af verden skaber økonomisk udvikling og opbygning rundt
om i verden med Kinas politik for Den Nye Silkevej, en politik baseret på de
principper, som Schiller Instituttet har kæmpet for siden sin grundlæggelse i
1984. Den kinesiske politik for Den Nye Silkevej, eller Bælte og Vej
Initiativet, som den også kaldes, og som er en international fortsættelse af den
kinesiske politik, der har løftet 700 mio. kinesere ud af dyb fattigdom, vil
betyde enorme fremskridt for såvel fattige som rige overalt på kloden.
For fattige betyder den, at de bliver løftet ud af fattigdom og håbløshed gennem
brugen af moderne infrastruktur og teknologi. For rige lande, som f.eks.
Danmark, betyder den, at vi får moderne infrastruktur, som f.eks. magnettog, der
kører 550 km/t, eller højhastighedstog, der kører 300-380 km/t. Det vil gøre det
muligt at tage turen fra København til Århus på 35-60 min. alt efter togtype og
gøre det meste af Danmark til en forstad til København. Det vil betyde, at
Danmark som en del af et moderne infrastrukturnet har langt kortere til andre
lande og vil have en langt større og mere lukrativ samhandel med omverdenen. Det
vil betyde, at vi kan gøre op med det defekte paradigme baseret på nulvækst,
serviceøkonomi og finansspekulation, der har domineret Europa og USA alt for
længe, og som har betydet manglende fremgang for de fleste og en voksende
håbløshed og velfærdsreduktion for mange.
En overgang til Silkevejens nye paradigme indebærer en tilbagevenden til ideen
om videnskabeligt og teknologisk fremskridt, og at det er naturligt, at
levestandarden skal vokse fra årti til årti. F. eks. ved at sygdomme, der før
ville ødelægge vores livskvalitet eller slå os ihjel, pludselig kan besejres med
moderne medicin og teknologi, og fordi vi har råd til hele tiden at bruge flere
penge og ressourcer på vores sundhedssystem.
Det betyder også, at vi kan bruge flere ressourcer på uddannelse i alle aldre og
iværksætte tiltag, der vil øge evnen til selvstændig tankegang og kreativitet,
som f.eks. gratis instrumental- og sangundervisning til alle børn. Vi vil bruge
stadig flere penge på uddannelse, og det kan vi tillade os, hvis store
offentlige infrastrukturinvesteringer og en aktiv politik for at sikre maksimalt
videnskabeligt og teknologisk fremskridt sørger for en hurtig voksende
produktivitet i økonomien som helhed. Ikke skabt gennem nedskæringer og
smalhals, men gennem at investere maksimalt i den største ressource, vores
samfund har: Dets befolkning og dets fremtidige generationer.
Alle de øgede ressourcer, vi skal bruge lokalt og regionalt, vil ikke være til

rådighed, med mindre vi ændrer det nuværende defekte paradigme – med mindre vi
kan ændre den måde, folk her i København og i resten af Danmark tænker på.
Derfor skal du hjælpe vores kampagne og dermed hjælpe dig selv, din familie, dit
lokalsamfund, dit land og resten af verden.
Inden for kort tid kan den nuværende økonomiske optimisme herhjemme, drevet af
finansielle bobler og bygning af luksusboliger, de færreste i dag har råd til,
hurtigt være erstattet af en krise, der er værre end den i 2008. Derfor skal vi
handle nu, inden næste finanskrak, med gennemførelsen af en række tiltag, som vi
herhjemme og i resten af den vestlige verden burde have iværksat efter krisen i
2008. De findes beskrevet i programmet nedenfor, som LaRouches Fire Love. Mindre
kan ikke gøre det, men gennemfører vi disse reformer, og får vi Danmark til at
blive en del af Den Nye Silkevej og det optimistiske nye paradigme, så er der
ingen grænser for, hvad vi vil være i stand til, både lokalt, regionalt,
nationalt og internationalt. Så kan vi bryde ud af nulsumsspillets evige
prioriteringer og nedskæringer og i stedet investere stadigt mere i den
nuværende og fremtidige befolkning.
Stem på Schiller Instituttets Venner, men tag også et ansvar for, at de
virkelige spørgsmål, der vil afgøre vores fremtid, kommer til offentligt skue.
Vær også med til at bryde mørklægning af de virkeligt spændende og afgørende
spørgsmål, som netop nu bliver holdt ude af medierne og diskussionen.
København, 10. nov., 2017.
Tom Gillesberg, kandidat til borgmesterpost og regionsråd i København for
Schiller Instituttets Venner; formand for Schiller Instituttet i Danmark.
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INVITATION:
Schiller Instituttets Venner,
Schiller Instituttet

og Executive Intelligence Review
inviterer til seminar/valgmøde:
INDEN NYT FINANSKRAK:
DANMARK SKAL MED I DEN NYE SILKEVEJ:
Dato 10. nov. 2017
Dato: Fredag, 10. november, 2017
Tid: 15:00 – 18:00
Sted: Frederiksberg
Talere:
S æ r l i g i n t e r n a t i o n a l g æ s t e t a l e r : H e l g a Z e p p - L a R o u c h e (via live
videoforbindelse), der er kendt som Den Nye Silkevejslady, på grund af sine
bestræbelser for, i hundreder af konferencer i hele verden, at promovere denne
politik.
(Se her og her).
Fr. Zepp-LaRouche er ligeledes medforfatter af rapporten, »The New Silk Road
Becomes the World Land-Bridge« (Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen)
T o m G i l l e s b e r g : Kandidat for Schiller Instituttets Venner (SIVE) til posten
som Københavns borgmester og til regionsrådet i Region Hovedstaden; formand for
Schiller Instituttet i Danmark og chef for EIR’s bureau i København.
Mødet vil blive afholdt på engelsk, med tolkning til dansk.
Gratis adgang; indtegning nødvendig.

Indtegning:
Feride Istogu Gillesberg: 25 12 50 33; 35 43 00 33; info@sive.dk

Michelle Rasmussen: 53 57 00 51; 35 43 00 33; info@sive.dk

Schiller Instituttets Venner har opstillet kandidater i det aktuelle, danske
kommunalvalg 2017 med kampagnesloganet: »Inden et nyt finanskrak: Danmark skal
med i Den nye Silkevej« på valgplakaterne, som på fremtrædende steder er ophængt
i København, i den københavnske forstad Brøndby, og i Jylland, i Aarhus og
Randers.
Dette valg finder sted på et tidspunkt, hvor et nyt paradigme for menneskeheden
er ved at blive til virkelighed. Spørgsmålet er, om Danmark helhjertet vil blive
en del af den nye, retfærdige, økonomiske verdensorden, som Schiller
Instituttets Venner, med Tom Gillesberg som spidskandidat, og Schiller
Instituttet, under Lyndon LaRouches og Helga Zepp-LaRouches lederskab, i årtier
har ført kampagne for, eller ej.
På den ene side, så står finanssystemet, baseret på Wall Street og City of
London, på randen af et finanskollaps, der er større end det i 2007-2008, og med
mange faktorer, der kunne udløse krakket.
På den anden side, så er politikken for Den nye Silkevej/Den eurasiske
Landbro/Verdenslandbroen, som Schiller Instituttet foreslog efter Berlinmurens
fald og Sovjetunionens kollaps, nu i færd med at blive en realitet, siden den
kinesiske præsident Xi Jinping annoncerede Ét Bælte, én Vej (OBOR) / Bælte & Vej
Initiativet (BRI) i 2013. Siden dette tidspunkt har Schiller Instituttet ført
kampagne for, at Europa og USA tilslutter sig. I begyndelsen var der en negativ
respons, med baggrund i den gamle, geopolitiske tankegang.
Men det tempo, i hvilket man bygger en alliance for en moderne, infrastrukturbaseret, økonomisk udvikling og byggeri af projekter, er betagende, med 70
lande, der pr. maj måned, 2017, er involveret. Alliancen for fremskridt er
blevet udvidet fra at forbinde Europa og Asien, og til Afrika, Mellemøsten og
Latinamerika. De fleste østeuropæiske nationer har tilsluttet sig, og én efter
én indser de vestlige, europæiske nationer, at deres fremtid afhænger af, at de
springer med på dette tog i bevægelse.
I Danmark udtrykte statsministerens særlige repræsentant til Bælte & Vej Forum i
Beijing i maj, minister Karen Ellemann, støtte til Bælte & Vej Initiativet
(BRI), og Danmark er det eneste, nordiske land, der har indgået et Omfattende
Strategisk Partnerskab med Kina; men Danmark er foreløbig kun involveret i nogle
få infrastrukturprojekter i Bælte & Vej Initiativet.

Dette seminar/valgmøde finder sted under præsident Trumps statsbesøg til Kina
den 8. – 10. nov., et statsbesøg, der kan blive USA’s mulighed for at tilslutte
sig BRI sådan, som Schiller Instituttet i USA har ført kampagne for. Hvis Trump
gør dette, ville det fundamentalt ændre internationale relationer og bringe USA
ind i denne alliance for økonomisk udvikling, i hvilken Kinas BRI udgør
spydspidsen. I realiteten tilsigter den særlige anklager Robert Muellers
efterforskning af præsident Trump, og som ikke bygger på nogen som helst
kendsgerninger, netop at forhindre et sådant skifte mod en samarbejdsrelation
med både Kina og Rusland.
Seminaret/mødet vil også uddybe nødvendigheden af, at Lyndon LaRouches Fire
Økonomiske Love gennemføres:
1. Glass/Steagall-bankopdeling for at fjerne de spekulative finansbobler;
2. Oprettelsen af en nationalbank med et statsligt kreditsystem;
3. Udstedelse af statslig kredit til nøgleinfrastrukturprojekter, som vil øge
produktiviteten og den faktisk anvendte energigennemstrømningstæthed i
produktionen, og;
4. Et forceret videnskabsprogram til opnåelse af kernefusionsenergi og
rumforskning.
Desuden kræver Schiller Instituttets Venner en ny, kulturel renæssance, som
omfatter gratis undervisning i klassisk musik for alle børn, for at berige
børnenes kreative evner, som er den vigtigste faktor for hele menneskeheden.
Vi håber, at du vil være i stand til at deltage i dette seminar/møde, hvor der
bliver tid til en åben diskussion af disse vigtige spørgsmål.

Vore seneste seminarer/koncerter i København:
En musikalsk dialog mellem kulturer, april, 2017.
Donald Trump og det Nye Internationale Paradigme, december, 2016.
Forlæng Den nye Silkevej ind i Mellemøsten og Afrika, april, 2016.
Kinas politik for »Ét Bælte, én Vej«, april 2015.
Den nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen, januar, 2015.
Specialrapport:

Hjemmesiden om EIR-rapporten, Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen.
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NYHEDSORIENTERING AUGUST 2017:

Der var intet russisk hack!
Den 21. august kunne man læse en kronik i Berlingske Tidende, skrevet af Thomas
Winkler, Danmarks ambassadør i Rusland, med overskriften: Truslen fra Rusland:
realiteter og reaktioner, og tilføjelsen: Rusland og Putin er ikke mindre logisk
end alle mulige andre, og der er intet belæg for, at Rusland vil anvende sin
militære magt, bare fordi man har den. [Se:
https://www.b.dk/kronikker/truslen-fra-rusland-realiteter-og-reaktioner?referrer
=RSS]
Kronikken er et brud med den vedvarende skræmmekampagne, der har været i danske
og vestlige medier, og som hævder, at vi står over for et farligt og irrationelt
Rusland under Putin, der når som helst kan angribe Baltikum, Polen eller andre
NATO-medlemmer. Efter at have talt den officielle doktrin efter munden med »Der
er ingen tvivl om, at Rusland satser på at opbygge sin militære magt. De
russiske væbnede styrker gennemgår en markant modernisering, der gennemføres
omfattende øvelser, og russiske kampfly og flådefartøjer provokerer bevidst både
her og der«, så sætter ambassadøren tingene i perspektiv gennem at lægge lidt
tal på bordet: »Man skal dog passe på ikke at overdrive den russiske militære
kapacitet. Rusland regner ganske vist med i 2017 at bruge 17 pct. af
statsbudgettet på de væbnede styrker, men i købekraft ser det anderledes ud. Det
samlede russiske forsvarsbudget for 2017 er således på ca. 48 mia. dollar, mens
det samlede NATO-forsvarsbudget er på 915 mia. dollar og det amerikanske alene
på 616 mia. dollar – ca. tre gange mere end det samlede russiske statsbudget på
280 mia. dollar.«
»For det andet er tilstedeværelsen af en militær kapacitet heller ikke det samme
som viljen til at anvende den. Rusland, herunder præsident Putin, er ikke mindre
logisk end alle mulige andre, og der er intet belæg for, at Rusland vil anvende
sine militære kapaciteter, bare fordi de er der.« Derefter fremstiller
ambassadør Winkler Putin og Rusland som en rationel faktor i den internationale
situation, der først, når de ikke har andre muligheder for at forsvare deres
vitale nationale interesser, kan finde på at agere militært, som vi så det i
Georgien, Ukraine og Syrien, men som hellere vil samarbejde med Vesten end føre
krig. Ambassadøren mener derfor, at vi burde have dialog og økonomisk samarbejde
med Rusland i stedet for konfrontation.
Ambassadør Winklers kronik er et kærkomment realitetstjek på et tidspunkt, hvor
vestlige politikere, med bl.a. den danske forsvarsminister i front, lader sig
flyde med den internationale mediekampagne og forsøger at tale den russiske
trussel op for at retfærdiggøre, at vi ikke normaliserer relationerne med

Rusland og samarbejder om de store fælles udfordringer, men i stedet ruster til
krig. En krig, hvor USA og Vesten måske har de største materielle ressourcer,
men som ikke kan vindes, fordi vi alle blot ville gå til grunde i et mareridt af
eksploderende brintbomber, der kunne udrydde menneskeheden for godt her på
jorden.
I ambassadørens udmærkede kronik mangler der dog et realitetstjek på et
afgørende punkt, i den nuværende fortælling om, hvorfor vi må ruste os til krig
imod Rusland. Ambassadøren gør dog ikke op med den største af de løgne, der er
det søm, som hele fortællingen om Ruslands onde intentioner nu hænges op på:
Fortællingen om, at Rusland hackede sig ind i det amerikanske valg for at skade
Hillary Clinton og fremme Donald Trump, og dermed gjorde sig skyldig i et angreb
på selve det vestlige demokrati. Det bliver også brugt som ammunition i
kampagnen for at få afsat præsident Trump og forhindre hans forsøg på at
normalisere relationerne med Rusland.
Denne store løgn om, at Rusland hackede sig ind i det demokratiske partis
servere, er der til gengæld en gruppe patriotiske, pensionerede, amerikanske
efterretningsfolk, militærfolk og it-specialister fra organisationen Veteran
Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) i USA, der endegyldigt har
modbevist. Som man kan læse i deres memorandum til den amerikanske præsident (se
side 3), så kan det fysisk bevises, at tilvejebringelsen af kompromitterende emails fra Den Demokratiske Nationale Komité ikke kunne stamme fra et »hack«, men
må skyldes, at en Whistleblower lækkede disse e-mails.
Denne dokumentation er indtil nu blevet mørklagt af størstedelen af den
internationale presse og hele den danske, men som vi også skriver i det
følgende, så er denne mørklægning ved at blive brudt med en stor artikel i USA’s
ældste avis, og et liberalt ikon i kampen for de sortes rettigheder, The Nation,
som er blevet efterfulgt af dækning i Bloomberg News og en lang række mindre
aviser. Kan dette memorandum bringes til hele offentlighedens kendskab, så vil
det korthus af løgne, som bruges til at fastholde verden på en kurs imod kaos og
krig, kollapse. Så er vejen banet for en oprydning i den vestlige
efterretningssump og den uhørte mediemanipulation, som vi har oplevet det
seneste år.
Denne oprydning kræver dog også, at det bliver blotlagt, hvem det egentlig er,
der har forsøgt at underminere USA og få afsat Donald Trump gennem »Russiagate«. Som vi kan dokumentere i det følgende, så er kilden til denne kampagne
ikke de amerikanske efterretningstjenester, selv om de har spillet en uhørt
forfatningsstridig rolle i deres angreb på præsidenten, men de britiske
efterretningsorganer, der har tilvejebragt størstedelen af den falske

»dokumentation«, der i pressen er blevet fremstillet som »beviser« på Trumps
uetiske relationer med Rusland.
Hvis denne information kommer til offentlighedens kendskab, så er vejen måske
banet for, at USA og EU kan stoppe konfrontationen og krigsdansen og i stedet
indgå i et direkte samarbejde med Rusland og Kina i det gigantiske Bælte & VejInitiativ, der er i gang med at revolutionere verdensøkonomien, gennem at give
alle verdens nationer mulighed for økonomisk udvikling. Lad nu derfor også andre
institutionelle personligheder med indsigt i de faktiske forhold i verdens
brændpunkter hæve deres stemme i lighed med ambassadør Winkler og VIPS-folkene,
og få fjernet det løgnens tæppe, der forsøger at forhindre menneskehedens
fortsatte samarbejde og fremskridt.
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USA-RUSLAND-KINA SAMARBEJDE
OM ET NYT PARADIGME.
Nyhedsorientering juli 2017
Som mange deltagere i og iagttagere af verdensbegivenhederne for længst har
opdaget, så er størstedelen af de gængse nyheder »fake news«, der primært har
til formål at aflede opmærksomheden fra de store problemer, som verden står
overfor, og frem for alt de løsninger, der findes til dem: Det nye paradigme,
som LaRouche-bevægelsen og Schiller Instituttet har kæmpet for i næsten et halvt
århundrede, og som Kina med russisk og international opbakning har præsenteret
som Bælte & Vej Initiativet. Med Trumps succesrige møde med Putin ved G20topmødet i Hamborg er muligheden for en aktiv amerikansk deltagelse i dette
russisk-kinesiske samarbejde for fred ved at blive en reel mulighed. Den
manglende dækning af disse revolutionerende begivenheder kan dette nyhedsbrev
forhåbentlig være med til at råde bod på – inklusiv nyheden om den danske støtte
til Bælte & Vej Initiativet, som Karen Ellemann udtrykte på statsministerens
vegne (se bagsiden) ved den historiske konference i Beijing den 14.- 15. maj, og
som de danske medier har forbigået i tavshed.
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NYHEDSORIENTERING MAJ/JUNI 2017:
Skelsættende Bælt & Vej Forum i
Beijing
Bælt & Vej Forum i Beijing den 14.-15. maj, hvor 130 lande havde takket ja til
præsident Xi Jinpings invitation, Ruslands Putin var æresgæst, men hvor også USA
sendte en vigtig delegation, kan meget vel være starten på en sådan ny,
retfærdig økonomisk verdensorden, hvor alle nationer får adgang til udvikling.
Trump taler stadig godt med Xi Jinping og forbereder at løse krisen med
Nordkorea. USA og Rusland samarbejder i Syrien. Krigsfraktionen i Vesten
fortsætter heksejagten på Trump, og medierne skriger »Watergate« uden, at der er
substans. Kan medierne sammen med efterretningstjenesterne få afsat Trump? Eller
vil Trump rense op i overvågningssamfundet? Trump skal have gang i
infrastrukturprojekter, men pengene vil ikke komme fra Wall Street. Vil vi se
Glass/Steagall og LaRouches tre andre love blive gennemført, så USA kan overleve
det bankerotte finanssystem og blive stort igen? Vil USA og Europa gå med i
dette nye, globale paradigme? Præsident Trumps afvisning, ved NATO-topmødet i
Bruxelles den 25. maj, og ved det efterfølgende G7-topmøde i Italien, af at lade
USA under hans ledelse fortsætte den gamle, vestlige politik, kan være
startskuddet til en helt ny verdensorden, hvor USA samarbejder tæt med de
tidligere fjendebilleder Kina og Rusland.
Dette er en redigeret udgave af en tale, Tom Gillesberg, Schiller Instituttets
formand i Danmark, holdt den 17. maj 2017. Se og hør talen inklusive den
efterfølgende diskussion på www.schillerinstitut.dk.
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NYHEDSORIENTERING, APRIL 2017:
VI MÅ BRYDE TRUMP OG VERDEN

FRI AF BRITERNES LØGNE!
Denne nyhedsorientering er en redigeret udgave af en briefing, Schiller
Instituttets danske formand Tom Gillesberg gav den 10. april om situationen, vi
står i efter det dramatiske kursskifte den 6. april, hvor Donald Trump blev
overtalt til at sende Tomahawk-missiler imod en syrisk luftbase. Talen kan ses
og høres på www.schillerinstitut.dk. Udover at sabotere et samarbejde mellem USA
og Rusland bliver angrebet på Syrien også brugt til at tale
en militærkonfrontation mellem USA og Nordkorea op. Hvis Trump skulle lade sig
besnakke til noget så tåbeligt, vil det få endnu mere katastrofale konsekvenser
(se side 3). Som en modpol til dette britisk anførte pres for konfrontation og
krig afholdt Schiller Instituttet, bl.a. sammen med kinesiske og russiske
repræsentanter, en konference i New York den 13.-14. april, der præsenterede det
utroligt store potentiale Kinas Bælt- og Vej-Initiativ udgør, særligt hvis USA
og Europa ville gå med (se midtersiderne).
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NYHEDSORIENTERING MARTS 2017:
Tager Trump og Løkke Rasmussen til
Silkevejstopmødet i Beijing?
Den 14.-15. maj vil stats- og regeringschefer mødes til et skelsættende Bælt &
Vej-Forum i Beijing. Vil præsident Trump gøre Xi Jinping, Putin og de andre
selskab? Vil Lars Løkke Rasmussen repræsentere Danmark og få Norden med? Under
Trump har USA’s militær genoptaget samarbejdet med Rusland i Syrien. Vil NATO’s
konfrontationspolitik blive stoppet? USA’s efterretningstjenester under angreb
for at gribe ind i den politiske proces. Trump ønsker at bruge 1.000 mia.
dollars på infrastruktur, men 4.600-8.000 mia. dollars er nødvendigt. Kun en
Glass/Steagall-bankopdeling og LaRouches tre andre love kan gøre det muligt for
Trump at realisere sine valgløfter.
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NYHEDSORIENTERING JANUAR 2017:
Farvel til krigens paradigme?
Hvad vi skal gøre – nu!
I USA, i lighed med Danmark og andre lande, er der nogle helt afgørende ting,
der må gennemføres, som Lyndon LaRouche har fremført som fire nødvendige love,
der må implementeres omgående.
1) Der skal indføres en Glass/Steagall-bankopdeling, men under den overskrift er
der mange andre ting, der må ske. Man må gå igennem bankernes og finansverdenens
aktiviteter i lighed med det, man gjorde i USA, da Roosevelt blev indsat som
præsident, så man får renset op og får adskilt tingene i legitime finansielle
aktiviteter, der er vigtige for realøkonomien, og så spekulation, som skal helt
ud af de normale banker. Man vil så få nogle mindre almindelige banker, som man
kan hjælpe, hvis de får problemer, mens alle de andre spekulative aktiviteter
ikke får lov til at belaste staten og skatteyderne, når de får problemer pga.
fejlslagne spekulationer. Derefter skal der
2) skabes kredit til investeringer. Staten må gå ind og regulere det ovenfra og
i den udstrækning, det er nødvendigt, med statslige kreditter sikre, at der
bliver foretaget de nødvendige investeringer i samfundet og dets produktive
aktiviteter. Det skal bl.a. udmønte sig i
3) store infrastrukturprojekter, der kan opgradere hele økonomien. Man kan bare
skele til de enorme investeringer, Kina har foretaget siden 2008, hvor Kina har
brugt over 1000 mia. dollars om året på infrastruktur og i dag har verdens
største og bedste netværk af højhastighedstog. Programmet for Den Nye Silkevej
er da også centreret om opbygning af grundlæggende infrastruktur, ikke blot i
Kina, men i stadig større dele af verden. Når det gælder Danmark, har vi et
forældet jernbanenet, der skal fornyes i form af et nationalt magnettognet eller
højhastighedstognet i forbindelse med bygningen af en Kattegatbro. Vi skal så
hurtigt som muligt have bygget den faste forbindelse over Femern Bælt og en
Helsingør/Helsingborg-forbindelse. Der er masser af motorveje og andre
projekter, der bare venter på at blive bygget. Der er så meget, der skal bygges,
at vi kommer til at planlægge, hvordan vi kan få nok kvalificeret arbejdskraft
og byggekapacitet for at kunne få alle de mange projekter realiseret. Alle disse

projekter er nødvendige som en del af at løfte den danske økonomi op på et
højere produktivitetsniveau, og samtidig skal vi have langt mere gang i
forskning og udvikling.
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NYHEDSORIENTERING DECEMBER 2016:
Helga Zepp-LaRouche i København:
Donald Trump og Det Nye
Internationale Paradigme
Den 12. december 2016 var Helga Zepp-LaRouche – Lyndon LaRouches hustru,
Schiller Instituttets grundlægger og en international nøgleperson i kampen for
et nyt globalt udviklingsparadigme – særlig gæstetaler ved et Schiller
Institut/EIR-seminar på Frederiksberg med titlen: »Donald Trump og det Nye
Internationale Paradigme«. Blandt deltagerne var diplomater, aktivister og
repræsentanter for diverse danske og internationale organisationer.
Arrangementet blev indledt med fremførelsen af en kendt traditionel kinesisk
sang, Kāngdìng Qínggē (Kangding Kærlighedssang), af Feride Istogu Gillesberg
(sopran) og Michelle Rasmussen (klaver). Dernæst introducerede formand for
Schiller Instituttet i Danmark, Tom Gillesberg, Helga Zepp-LaRouche, som på
smukkeste og mest optimistiske vis førte publikken igennem en tour-de-force af
den nuværende politiske situation med såvel befolkningens afvisning af det
nuværende paradigme gennem Brexit, Hillary Clintons valgnederlag til Donald
Trump og det italienske ”Nej”, som et forsøg på at skabe kaos (og krig) inden
Donald Trumps indsættelse den 20. januar. Dertil kom en fremstilling af det nye
globale paradigme, som allerede er ved at overtage verden, illustreret ved Kinas
politik for Den Nye Silkevej – som den kommende amerikanske administration skal
finde sin plads i – og den videre udvikling, der er nødvendig, hvis
menneskeheden skal finde sin sande identitet. Hele talen og den efterfølgende
diskussion kan ses, høres og læses på: www.schillerinstitut.dk/si/?p=16773.
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NYHEDSORIENTERING november 2016:
Donald Trump og det nye paradigme
Etablissementet i både USA og Europa er rystet over Donald Trumps valgsejr, men
rystelserne ender ikke der. I lighed med Reagan efter valget i 1980 vil han
indtage Det Hvide Hus med sit helt eget team og egne nye rådgivere. Derfor er en
helt ny politik mulig, hvor USA finder sin naturlige plads i et samarbejde med
Rusland og Kina – og forhåbentlig dropper Bush/Cheneys og Obamas krigs- og
konfrontationspolitik. Danmark og Europa skal dermed også finde en helt ny
udenrigspolitik frem. Samtidig kommer Trump så til at skulle slås med et
finanskrak større end i 2008, men hvis han lytter til Lyndon LaRouche, som
Reagan delvist gjorde det i 1981, så er der med LaRouches Fire Love en vej ud af
moradset. Dette er en redigeret udgave af en tale, Tom Gillesberg, Schiller
Instituttets formand, holdt den 21. november 2016, og som kan høres på
www.schillerinstitut.dk.
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NYHEDSORIENTERING OKTOBER 2016:
GLASS-STEAGALL — ELLER KAOS!
Download (PDF, Unknown)
Følgende er et åbent brev fra Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg til

det danske folk:
Kære medborger,
I stedet for neoliberale nedskæringer på vore fælles investeringer i Danmark og
dets ungdoms åndelige og intellektuelle udvikling, bør vi tilslutte os den Nye
Silkevejspolitik fra Asien og satse på udvikling, baseret på videnskabeligt og
teknologisk fremskridt.
Mange studsede, da jeg og andre fra Schiller Instituttet stillede op til valg i
efteråret 2007 på sloganet »Efter finanskrakket – Magnettog over Kattegat«. Vi
fik ret, og »finanseksperterne« tog fejl. Der kom et finanskrak, der truede med
at vælte hele det internationale finanssystem.
Nu kan jeg med klar stemme meddele, at vi om kort tid vil se en endnu større
nedsmeltning af finansinstitutioner i hele verden, …

NYHEDSORIENTERING
AUGUST-SEPTEMBER 2016:
Topmøder i Rusland og Kina baner
vejen for Verdenslandbroen
Download (PDF, Unknown)
Lars Løkke Rasmussens fremlæggelse af regeringens 2025-plan er endnu en
understregning af det ufatteligt lave niveau, dansk politik er faldet ned på.
Det er en redningsplan for en skrøbelig Venstreregering, gennem at forsøge at
give partierne, der udgør regeringens parlamentariske grundlag, nogle gode
kødben at tygge på, uden at reflektere de virkelige trusler og muligheder, som
Danmark og resten af verden står overfor.

