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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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:

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

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!

Se alle taler på Schiller
Instituttets konference,
»At opfylde menneskehedens drøm«
Se alle taler på Schiller Instituttets konference, »At opfylde menneskehedens
drøm«, i Bad Soden, Tyskland, 25.- 26. nov., 2017, her.

Opdateres løbende.

Valgmøde / Politisk Orientering 16.
nov.:
Trumps Asientur og det historiske
besøg til
Kina åbner døren til ny international
orden.
Se også del II og III
Tom Gillesberg: »Velkommen til sidste møde, inden folk skal til stemmeurnerne
til både kommunal- og regionalvalg; og dermed, specielt her i København, og i
Aarhus, Randers og Brøndby, har chancen for faktisk at føle, man kommer på den
rigtige side af historien, og det er meget få forundt. Her i København kan man
stemme på enten mig eller en af de andre kandidater fra Schiller Instituttets
Venner. Det samme kan man, hvis man befinder sig i Region Hovedstaden, og som
sagt; man kan det i Aarhus, Brøndby og Randers (og dermed altså også i Region
Midtjylland) ved regionsvalget.
Det er en helt unik chance, for, gennem at stemme på Schiller Instituttets
Venner og stemme på det budskab, vi har om, at, nu skal vi altså med i Den Nye
Silkevej, så har man mulighed for ligesom at få sendt budskabet, at ’vi
accepterer ikke den totale mørklægning, der er af virkeligheden; vi accepterer
ikke, at vi skal diskutere ligegyldige ting, mens vores skæbne, så at sige, er i
gang med at blive bestemt’.
Netop nu står vi med det afgørende valg; at Danmark – København, Aarhus, det
hele – skal, sammen med Europa og USA for den sags skyld, vælge at gå med i det
nye paradigme, som repræsenterer fremtiden for menneskeheden her på Jorden. Det
er, hvad den Nye Silkevej repræsenterer. …«
Hør mere:
Del II:

Del III:

Se vores Valgprogram
Lydfil:

Valgmøde med Tom Gillesberg, tors.
16. nov. kl. 19, i København
på vores kontor, Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v., 1903
Frederiksberg.
kom og deltag i diskussionen, eller vær med over
Skype/telefon: ring 53 57 00 51.
Inden nyt finanskrak: København / Danmark skal med i Den Nye
Silkevej!

Arven efter Friedrich Schiller og
Schiller Instituttet i Xis Nye

Silkevejs
konfutsianske koncept i dag.
Helga Zepp-LaRouches tale til
Schiller Instituttets Venners
Valgmøde
i København, 10. nov., 2017
Så der er mange punkter, hvor vi kan sige, »Lad os gå tilbage til vore bedste
traditioner, og så vil vi finde ud af, at Europas klassiske perioder, og Kinas
konfutsianske tradition og andre landes klassiske perioder virkelig skaber
grundlaget for en ny renæssance.
Jeg mener, vi befinder os ved et utroligt, historisk øjeblik, og vi bør erindre
os Friedrich Schillers ord, »Et stort øjeblik bør ikke finde et lille folk«. Så
lad os forsøge at løfte vort folk op til at tænke stort, tænke smukt, blive
skønne sjæle, skabe grundlaget for, at alle børn kan få mulighed for at blive
genier. Og at det ligger inden for vores viljes mulighed at gøre det, og derfor
er Toms kampagne og de andre medlemmer af Schiller Instituttet så absolut
vigtig, og at vi bør være glade for, at Schiller Instituttet eksisterer i
Danmark og skaber en mulighed for alle danskere til at gå med i dette utrolige,
historiske øjeblik og skabe en bedre verden for os alle.
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Tom Gillesbergs tale på Schiller
Instituttets Venners Valgmøde, 10.
nov., 2017
Det, vi besluttede at gøre her fra Schiller Instituttets Venners side, hvor vi
stiller op her i København, og også i Brøndby, Aarhus og Randers, var at tage
disse større spørgsmål, som virkelig er det, der kommer til at afgøre fremtiden,

og forsøge at bringe dem frem i den offentlige debat; forsøge at bryde igennem
den mørklægning af virkeligheden, der alt for længe har fundet sted her i
Danmark, såvel som også i Europa og i vid udstrækning i USA; og forsøge, i denne
konsensus om politikker, der ikke virker, at introducere, præsentere folk for et
glimt ind i det nye paradigme, som findes derude i verden med Kinas Bælte & Vej
Initiativ som drivkraft, men ikke kun som et kinesisk program; men dette
omfatter allerede omkring 100 nationer i hele verden, og så grundlæggende set
lægge det frem på bordet og sige, dette er beslutningen, dette er, hvad Danmark,
og København, selvfølgelig, også må blive en del af.
Tom Gillesberg, kandidat til borgmesterpost i København og
regionsråd i region Hovedstaden for Schiller Instituttets Venner;
formand for Schiller Instituttet i Danmark:
God eftermiddag og velkommen til alle, der kunne komme til denne særlige
begivenhed; særlig i den forstand, at vi blander forskellige kategorier her,
idet vi både har inviteret ambassadediplomater til at komme og være med i vore
diskussioner om det, vi i den danske valgkampagne præsenterer, her i København;
men som også er omfattet i det globale, overordnede spørgsmål, der netop nu
ligger foran os; nemlig, hvordan tackler vi sammen verden? Det faktum, at vi
står over for nye, desperate tider i den finansielle verden, i form af et krak,
der vil blive værre end det, vi så i 2007-08; men samtidig står vi også over for
muligheder for menneskeheden, som er ekstremt spændende.
Det, vi besluttede at gøre her fra Schiller Instituttets Venners side, hvor vi
stiller op her i København, og også i Brøndby, Aarhus og Randers, var at tage
disse større spørgsmål, som virkelig er det, der kommer til at afgøre fremtiden,
og forsøge at bringe dem frem i den offentlige debat; forsøge at bryde igennem
den mørklægning af virkeligheden, der alt for længe har fundet sted her i
Danmark, såvel som også i Europa og i vid udstrækning i USA; og forsøge, i denne
konsensus om politikker, der ikke virker, at introducere, præsentere folk for et
glimt ind i det nye paradigme, som findes derude i verden med Kinas Bælte & Vej
Initiativ som drivkraft, men ikke kun som et kinesisk program; men dette
omfatter allerede omkring 100 nationer i hele verden, og så grundlæggende set
lægge det frem på bordet og sige, dette er beslutningen, dette er, hvad Danmark,
og København, selvfølgelig, også må blive en del af.
I dag er også en særlig dag, den 10. november; det er Friedrich Schillers
fødselsdag, den berømte tyske, men også universelle digter, »Frihedens Poet«,
som han også kaldes, og efter hvem vi har vores navn, Schiller Instituttet, og
som også reflekteres i Schiller Instituttets Venner. Schiller var en meget
enestående filosofisk person, der i sig også havde stor passion og stor

kærlighed til menneskeheden, og ikke kun til sin egen nation. Han havde denne
idé, at man både kan være patriot for sin nation og samtidig en verdensborger,
og at de to ikke bør være en modsigelse.
Så jeg mener, der er meget passende, før vi om lidt skal høre Helga ZeppLaRouche online – jeg introducerer Helga, når vi kommer dertil – og senere vil
jeg, og andre kandidater fra Schiller Instituttets Venner, diskutere kampagnen;
men før vi kommer til det, mener jeg, det er passende, at vi får nogen skønhed.
I har måske set, at én af de ting, vi har forsøgt at introducere i denne
kampagne, er spørgsmålet om klassisk kultur; spørgsmålet om at give alle børn
adgang til klassisk kultur; at alle børn burde lære at synge, spille et
instrument, være med i et orkester og gøre denne fantastiske kultur til deres
egen. Og det er sådan, man får virkelige renæssancer.
Så, for at introducere denne meget smukke del af menneskets aktivitet, klassisk
musik, vil vi indlede med to arier fra Shakespeares skuespil Othello, sat til
musik af Verdi i operaen Othello, som er et skuespil og en opera, alle burde se
med jævne mellemrum for at blive mindet om, hvordan historien fungerer; mindet
om, hvordan det var en tradition i Venedig, men i dag er en tradition i London,
at spille folk ud mod hinanden således, at folk, som det var meningen, skulle
leve sammen i perfekt harmoni med hinanden og udvikle hinanden og elske
hinanden; hvis der så er en tredje stemme, der stikker til dem og skaber jalousi
mellem dem og spiller dem ud mod hinanden, så kunne det, der skulle have været
et frugtbart samarbejde, meget nemt blive til strid og krig og ødelæggelse og
død. Og dette er præcist, hvad Shakespeare, men også Verdi, ønskede at vise med
denne opera, hvor den onde Jago virkelig demonstrerer sine mesterlige evner i
ødelæggelsen af Desdémones og Othellos lykkelige forening. Disse to arier er mod
slutningen; den første er, da Desdémone sidder på sin sengekant og er bange for,
hvad der næst vil ske, for Othello har bedt hende tage sin bryllupskjole på, og
hun har bange anelser om, hvad der vil ske. Den anden arie er ’Ave Maria’, som
er der, hvor hun beder sin bøn, og jeg mener, det også er meget passende, for
netop nu har vi et så opportunt øjeblik for menneskeheden, for vi må have den
ånd, som Verdi her præsenterer, hvor vi virkelig tager hele verden ind i vore
hjerter, både den nuværende og fremtidige menneskehed.
Jeg vil gerne bede Lena Malkki [sopran, Sverige] synge og Dominik Wizjan
[pianist, Polen] akkompagnere på klaver, disse to meget smukke arier.
[Lyt: 7:45 min]
Tom: Mange tak, Lena og Dominik.

Jeg mener dette, er en passende introduktion til det, der kommer nu. Vi har, som
I ser, Helga parat online, og jeg vil blot sige et par ord for at introducere
hende.
Hvis I ikke allerede kender hende, vil jeg foreslå, at I googler hende og finder
en masse af hendes skrifter, for de er derude[1], for hun er en meget
inspirerende kraft, men hun er også meget intimt knyttet til den proces, der
netop nu finder sted i Kina og internationalt, og som kendes som Bælte & Vej
Initiativet.
Helga stiftede Schiller Instituttet i 1984, men var allerede inden da meget
politisk aktiv. Hun var én af lederne i LaRouche-bevægelsen og blev mere
udtrykkeligt leder, da hun i 1977 giftede sig med Lyndon LaRouche, og hun har
siden da været drivkraften i en masse projekter for at forandre verden. Hun er
også meget nært, personligt knyttet til Kina, da hun rejste til Kina som ung
journalist og så ting i Kulturrevolutionens mørke tid, og i takt med, at der
opstod nye muligheder, var hun i 1970’erne sammen med Lyndon LaRouche en førende
kraft i at skabe en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden, også sammen med Den
Alliancefri Bevægelse i 1970’erne. Da der, i 1989 med Berlinmurens fald, opstod
en mulighed for at få en helt ny verden, grundlæggende set, men også en helt ny,
strategisk situation i Europa, var hun meget aktiv i at forsøge at ændre
dynamikken; først, og også sammen med Schiller Instituttet, var hun en ledende
kraft i en masse konferencer for at forsøge at få en massiv udvikling af Europa,
fra Centraleuropa og mod øst, og dette blev i stigende grad saboteret, kan man
sige, af de gamle magter. Hun var dernæst en førende stemme i at forvandle dette
projekt til Verdenslandbroen; og Helga rejste meget til Kina for at understrege
nødvendigheden af denne Verdenslandbro, for at forbinde Kina med Europa gennem
infrastrukturkorridorer, det, hun også kaldte Den Nye Silkevej, og af denne
grund blev hun i Kina kendt som Silkevejslady’en. Der skete dernæst det, at det
på dette tidspunkt blev delvist stoppet pga. krisen i Asien i 1997, men med
krisen, der kom i 2008, gjorde Kina noget helt andet end det, der foregik i
Europa og USA, og de ændrede politikken og begyndte massivt at transformere den
kinesiske politik med udvikling af infrastruktur, og de lod det ikke være godt
med det, med at løfte 700 mio. kinesere ud af dyb fattigdom; men i 2013
initierede Xi Jinping også politikken med Bælte & Vej Initiativet for at sprede
denne politik internationalt.
Så Helga er blevet en meget citeret person og en hyppig gæst i de kinesiske
medier, hvor hun taler om disse spørgsmål. Hun var også i Beijing, hvor hun var
inviteret som repræsentant for Schiller Instituttet til Bælte & Vej Forum, der
fandt sted i maj måned i Beijing, som en del af konferencens indbudte
tænketanke.

Vi er meget glade for at høre hendes stemme her og høre hende præsentere, hvad
det egentlig er, vi mener med vore valgplakater, hvor vi siger, at Danmark –
København og Danmark og Europa – bør tilslutte sig Bælte & Vej Initiativet / Den
Nye Silkevej. Så vi er meget glade for at have dig med os, Helga, og høre, hvad
du kan fortælle os.
Min. 24:05.
(Engelsk udskrift af Helgas indlæg)
[1] Se engelsk: http://newparadigm.schillerinstitute.com/
dansk: http://schillerinstitut.dk/si/

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.

Download (PDF, Unknown)

Den danske udenrigsminister Anders
Samuelsen anerkender
Schiller Instituttets Venners

kampagne for Den Nye Silkevej
København, 8. nov., 2017 – Schiller Instituttets Venner stiller op i kommunalog regionsrådsvalget, KV 2017, med sloganet: »Inden nyt finanskrak: København
[eller den relevante by] skal med i Den Nye Silkevej«, som er ophængt på
plakater i hovedstaden og andre byer.
I går talte den danske udenrigsminister Anders Samuelsen på Dansk Institut for
Internationale Studier, DIIS, om regeringens nye udenrigspolitiske strategi, for
fulde huse, samt et live-stream publikum.
Lissie Brobjerg fra Schiller Instituttet stillede det første spørgsmål om den
nye æra for kinesisk-amerikanske relationer, og, om Danmark skal tilslutte sig
den Nye Silkevej. Som svar anerkendte Samuelsen offentligt vores kampagne ved at
indlede med at sige:
»Det første [spørgsmål fra] Schiller Instituttet, det var mere eller mindre et
kommunalpolitisk indlæg, tror jeg altså, så det tror jeg, at jeg vælger, at det
må vi tage bilateralt bagefter.«
Han fortsatte derefter med at tale om de dansk-kinesiske relationer. Den fulde
ordveksling følger her: (Spørgsmålet begynder på 36:33 min. på:
https://www.diis.dk/event/udenrigspolitik-ustabil-tid-debat-udenrigsministeren)
LISSIE MARIA BROBJERG
[36:33]» Hej, mit navn er Lissie, jeg kommer fra Schiller Instituttet. På
torsdag skal præsident Trump mødes med præsident Xi Jingping, og det er blevet
berettet i Wall Street Journal, at man vil oprette en finansinstitution mellem
statsfonden CIC og Goldman Sachs for at Kina kan investere i USA, med en
startkapital på $5 milliarder til en masse infrastruktur. Xinhua nyhedsagenturet
snakker om, at det her er en ny æra i kinesisk-amerikanske relationer, som kan
komme til at lægge grunden til en ny type internationale relationer for den
fælles opblomstring af økonomien på verdensplan. Så jeg vil høre, hvad Danmarks
rolle er i den her nye dynamik for relationer. Skal vi samarbejde med Kina, USA
og Rusland, bygge atomkraftværker, magnettog i Danmark, i samarbejde med dem,
være involveret i internationale infrastruktur projekter? Altså, implicit, [tage
del i] Den Nye Silkevej?« [37:25]
ANDERS SAMUELSEN

[38:30] »Det første [spørgsmål fra] Schiller Instituttet, det var mere eller
mindre et kommunalpolitisk indlæg, tror jeg altså, så det tror jeg, at jeg
vælger, at det må vi tage bilateralt bagefter. Danmark har også tætte
forbindelser til Kina, og det vil vi også have i fremtiden. Og vi rejser de
menneskerettighedsspørgsmål, som alle kender til, på den måde vi gør det, når vi
snakker med kineserne, og det vil vi også gøre i fremtiden. Men vi har denne her
åbne respektfulde dialog, som vi har. Vi tager udgangspunkt i et-Kinapolitikken, og alt det vil jeg ikke trætte nogen med. Men Kina er en vigtig
spiller, og derfor så skal vi selvfølgelig have en dialog med kineserne. De
kommer til at fylde mere og mere. Både på den økonomiske front og på den
sikkerhedspolitiske front i fremtiden. Bl.a. – nu sluttede vi af omkring
Nordkorea – jeg tvivler på, at man kan løse den konflikt uden, at kineserne er
en aktiv part i det spørgsmål. Og de har mange store ambitioner – det var jo
lidt det, der lå i spørgsmålet – det er vi alle sammen fuldt bevidste om, at det
har de.«
Lissie Brobjerg stillede også et andet spørgsmål om den Tjekkiske Republiks
opposition til sanktionerne mod Rusland i den efterfølgende sektion, hvor DIISresearchers responderede til regeringens nye, udenrigspolitiske strategi.
LISSIE MARIA BROBJERG
[1:33:37] »Ja, hej. Der blev snakket om Rusland og sanktioner. Nu kom den
tjekkiske præsident ud for nylig og sagde, at man skulle gøre en ende på
sanktionerne mod Rusland og siden der er en øget dialog mellem USA og Rusland,
og nu skal Trump mødes med Putin til APEC 11. nov. i Vietnam, så er der
potentiale for en vending i situationen for et øget samarbejde, muligvis gennem
den Nye Silkevej, og på den måde kan et økonomisk samarbejde vende tingene. Hvad
tænker du om det nye potentiale?« [1:34:19]
FLEMMING SPLIDSBOEL HANSEN, fra DIIS
[1:36:22] »Ganske kort om sanktioner. Ja, vi har jo et sæt af sanktioner, EU har
et sæt af sanktioner, som er rettet mod Rusland og mod dele af Ukraine også. Det
er både materielle sanktioner, og det er sociale sanktioner, altså rettet mod
enkelte personer. Og der hører vi jo, hver gang sanktionerne skal op til
forhandlinger, når de skal fornys, at der er uenigheder internt i EU, og det er
der ikke noget nyt i. Det har vi kunnet iagttage andre steder, bl.a. i Frankrig
og Tyskland. De nye vendinger, som kommer fra Tjekkiet, ændrer heller ikke på
det, og jeg vil tro – og nu kan jeg jo se på ministeren[, at han ikke er enig?
@1:36:48] – men jeg vil tro, at de bliver fornyet igen, og jeg er nødt til at
være ærlig og sige, at jeg bliver forbavset, hver gang de bliver fornyet, men

der er altså en ret stor intern sammenhængskraft i EU, når det gælder de her
sanktioner. Og man er sådan rimelig fast i kødet på, at de skal altså fortsætte.
I forhold til Silkevejen, så er det jo ikke et alternativ til det her. Rusland
er også koblet på, en række af landene i det tidligere Sovjetunionen er koblet
på, og det er jo et kæmpe projekt, som kommer til at tage lang tid, og der er
meget, meget stor usikkerhed forbundet med det. Men sanktionerne har egentlig
ikke noget med Silkevejsprojektet at gøre, selvom begge dele er rigtig, rigtig
spændende.« [1:37:24]
Bagefter blev Tom Gillesbergs valgmateriale til borgmesterposten, som også
inkluderede en invitation til vores forestående valgmøde fredag, 10. nov.,
uddelt til alle deltagerne.

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.
Den engelske, arabiske og kinesiske version af EIR’s rapport kan fås ved
henvendelse til EIR og Schiller Instituttet i Danmark.
Pris for den 400 sider lange rapport:
Engelsk: trykt kr. 500, pdf. kr. 300.
Arabisk: trykt kr. 500.
Kinesisk: trykt kr. 500, pdf. kr. 300.
Kontakt venligst tlf. 53 57 00 51 eller 35 43 00 33, eller
si@schillerinstitut.dk

Hjemmesider:
Dansk:

www.sive.dk

www.schillerinstitut.dk

English:

www.newparadigm.schillerinstitute.com

www.schillerinstitute.org
www.larouchepub.com/eiw
www.larouchepac.com

Andre sprog/other languages: Click here.

Kinas nye ambassadør i Danmark
opfordrer til
styrkelse af samarbejde gennem Bælte
& Vej Initiativet
København, 30. okt., 2017 – Den nye, kinesiske ambassadør i Danmark, Deng Ying,
skrev en kronik i Jyllandspostens debatside med titlen, »Vi har enestående
muligheder for at fremme Kina-Danmark-relationerne«, hvor hun to gange
tilskynder Danmark til at deltage i Bælte & Vej Initiativet, og til at bruge
året 2018, det tiende år, hvor det dansk-kinesiske omfattende strategiske
partnerskab eksisterer (Danmark er fortsat det eneste nordiske land, der har
det), til at udvide relationerne inden for mange områder. Hendes artikel blev
udgivet få dage før begyndelsen af Danmarks valgkamp til kommunalvalg, hvor
Schiller Instituttets Venner opstiller otte kandidater og sætter den Nye
Silkevej på dagsordenen i Danmark. (se http://sive.dk/)
Ambassadøren refererede til den nylige, 19. partikongres og udtalte, at
»generalsekretær Xi Jinping pointerer at stræbe henimod en uafhængig
udenrigspolitik for fred, lave en ny type af internationale relationer og bygge
et samfund for en fælles fremtid for mennesker …« Artiklen, der også dækkes på

Kinas CGTN Tv-netværk, blev udlagt på engelsk på ambassadens webside.
http://dk.china-embassy.org/eng/zgxw/t1504713.htm
Foto: Den 30. aug. 2017 besøgte Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen
Kinas ambassadør i Danmark, fr. Deng Ying.

Næste Politiske Orienteringsmøde v/
formand Tom Gillesberg:
torsdag, 2. nov. 2017. Tom er netop
hjemvendt fra Kina

Næste Politiske Orienteringsmøde er:

torsdag, 2. nov. kl. 19
på vores kontor, Skt. Knuds Vej 11. kld., t.v.
1903 Frederiksberg

v/ Schiller Instituttets formand, og kandidat til kommunal-/regionsvalg i
København for Schiller Instituttets Venner, Tom Gillesberg, der netop har været
i Kina.
Mød op og vær med i diskussionen, eller deltag over Skype/telefon: ring 53 57 00
51.

Schiller Instituttets Venner har kandidater i København,
Brøndby, Randers og Århus. Se alle kandidater.

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.

Download (PDF, Unknown)

