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Schiller Instituttets formand, Tom Gillesberg: 
 

»Vi befinder os på et afgørende og yderst skæbne-

svangert tidspunkt i menneskehedens historie. På den ene 

side er der blevet åbnet op for nogle helt utroligt store 

muligheder i kølvandet på det hurtigt udviklende samar-

bejde mellem BRIKS-landene (Brasilien, Rusland, Indi-

en, Kina og Sydafrika), der har nået helt nye højder efter 

at man ved topmødet i Fortaleza, Brasilien, i midten af 

juli skabte grundlaget for en ny verdensorden. Man præ-

senterede ved den lejlighed en fælles valutafond og den 

såkaldte Nye Udviklingsbank, og diskuterede i detaljer, 

hvordan man fremover kunne koordinere alle aktiviteter 

på det internationale økonomiske, strategiske og politiske 

område med hinanden, fordi man vidste, at det er nu eller 

aldrig, hvis menneskeheden skal have en fremtid. Verden 

befinder sig i en meget kritisk tilstand, hvor det internati-

onale finanssystem – det transatlantiske finanssystem, der 

styres fra City of London og Wall Street – når som helst 

kan bryde sammen.«  
 

Læs hele Schiller Instituttets udførlige Nyhedsoriente-

ring for oktober, med analyse og strategi: 

Lyt til Radio Schiller med seneste nyhedsopdaterin-

ger:   
 

www.schillerinstitut.dk 

 

KOM TIL POLITISK  

ORIENTERINGSMØDE 

v/Tom Gillesberg: 
 

Torsdag 23. oktober kl. 19.00 
 

Schiller Instituttets kontor,  

Sankt Knuds Vej 11, kld. tv.,  

1903 Frederiksberg C. 

Tlf.: 35 43 00 33; mobil: 51 21 72 06 

Eller vær med via Google Hangouts 

Kontakt Aarhus: 

Hans Schultz: 60 16 40 96 

 

I dette nummer: 

 

HOVEDARTIKEL:  

Krigsfare; Ebola; Finanskrak:  

Vi behøver samarbejde i stedet for konfrontation! – 

Læs s. 2 

Fra LaRouche-bevægelsen: 

13. okt.: Den vigtigste flanke til omgående at standse 

Tredje Verdenskrig – Læs s. 1 

12. okt.: Vi har et gyldigt koncept, som kan besejre 

Det britiske Imperiums ’Sorte Død’ – Læs s. 3 
 

Andre nyheder: 

Det britiske Imperiums værste mareridt: Argentina 

vil nationalisere kornhandelen – Læs s. 4 

 

Fra LaRouche-bevægelsen 13. okt. 2014: 

Den vigtigste flanke til omgående at standse  

Tredje Verdenskrig 
Kombinationen af det momentum, der er blevet skabt 

af Schiller Instituttets konference i Harlem den 11. okto-

ber for frigivelse af de 28 censurerede sider af Kongres-

sens fælles undersøgelsesrapport om 11. september, og 

de optrappede interventioner fra den ene af formændene 

for den fælles undersøgelseskomite, Bob Graham, har 

skabt det, som Helga Zepp-LaRouche i dag kaldte »den 

vigtigste flanke for at standse Tredje Verdenskrig.« 

På konferencen den 11. okt. var der indlæg fra leden-

de repræsentanter fra institutionerne, som mobiliserer for 

frigivelsen af disse sider, som iflg. rapporter skal om-

handle Saudi Arabiens finansiering af 11. september-

terroristerne. Det omfattede kongresmedlem Walter Jo-

nes (R-NC); Senator Richard Black (R) fra Virginia; 

Terry Strada, en af de nationale formænd for Foreningen 

af familier og overlevende fra 11. september for retsfor-

følgelse af terrorisme; samt ledere fra LaRouche politiske 

bevægelse – Dennis Speed, Diane Sare og Jeffrey Stein-

berg. Idet den var meget langt fra blot at være en simpel 

videreformidling af »information«, var konferencen kon-

centreret omkring skabelsen af en udbredt intervention 

over for Kongressen og det amerikanske folk, med det 

formål at afsløre dem, der finansierer terror, som repræ-

senterer en aktuel trussel mod menneskeheden. 

Lignende bestræbelser på at få disse sider frigivet 

kommer fra Senator Graham, som giver et voksende antal 

interviews om nødvendigheden af at handle nu for at 

standse organisationer såsom ISIS.  

»Banede censureringen af 11. september-rapporten 

vejen for ISIS?« spurgte journalisten fra Canadian Bro-

adcasting Corporation, som interviewede Senator Gra-

ham i sidste uge. I sit interview svarede Senator Graham 

de facto med et »ja«, og han hævdede, at han var enig 

med kongresmedlem Lynch fra Massachusetts i,  

(forts. side 3) 
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HOVEDARTIKEL: 

Krigsfare; Ebola; Finanskrak: 

Vi behøver samarbejde i stedet for konfrontation! 

12. oktober 2014 – Hele området ved det østlige Mid-

delhav står på randen af en eksplosion, som meget hurtigt 

kan brede sig til en krig, hvor alle verdens store magter 

ville blive trukket med ind – og sluttelig de tre atommag-

ter Rusland, Kina og USA. 

NATO-medlemmet Tyrkiet støtter nemlig faktisk »Is-

lamisk Stats« operationer i Syrien og Irak, idet landet 

forhindrer, at kurdere fra Nordirak kan yde forstærkning 

til deres eget folk i den nordsyriske by Kobane. Repræ-

sentanter fra Pentagon indrømmede på en pressekonfe-

rence den 8. oktober ganske ligeud, at de amerikanske 

bombeangreb på IS ikke alene kunne forhindre Kobanes 

fald, og at byens befolkning trues af en frygtelig massak-

re på de 45.000 indbyggere. Hvis kampene skulle spilde 

over på tyrkisk territorium, ville Tyrkiet, under påberå-

belse af artikel 5 i NATO-traktaten, bede om støtte fra 

forsvarsalliancen.  

Blandt de militære øverstbefalende i Islamisk Stat er 

der også tjetjenske terrorister, som allerede har kæmpet i 

to krige imod Rusland. I øjeblikket kæmper flere end 

1000 tjetjenere under Islamisk Stats sorte flag i Irak og 

Syrien. En af disse øverstbefalende, som går under nav-

net »Omar tjetjeneren«, har ganske åbenlyst pralet med, 

at Islamiske Stats sluttelige mål er Rusland og præsident 

Putin.  

I diskussioner med sine medarbejdere den 9. oktober 

advarede Lyndon LaRouche om, at den mellemøstlige 

verden i de næste to uger trues af en katastrofe, som for 

enhver pris må forhindres. Og at det første, nødvendige 

skridt til at stoppe denne eksplosion er at fjerne præsident 

Obama fra embedet. »Obama bærer ansvaret, fordi han 

har fremmet denne krig i Mellemøsten. Hvis han ikke 

fjernes fra embedet, eller gøres fuldstændig magtesløs, er 

udsigterne til at forhindre, at denne krig bryder ud, rin-

ge.« 

Præsident Obama har i månedsvis ignoreret advars-

lerne fra sin generalstab, militærets efterretningstjeneste 

og den daværende, irakiske premierminister Al-Maliki 

om »Islamisk Stat«, advarsler, som nåede ham allerede 

før angrebene på Fallujah og Ramadi. Idet han gik imod 

Rusland og Kina og nægtede at optage Syrien og Iran i 

koalitionen mod Islamisk Stat, forhindrede Obama den 

eneste mulighed for rettidigt at besejre jihadisterne. 

Helt i overensstemmelse med LaRouches vurdering 

advarede den tidligere, russiske ambassadør Benjamin 

Popov i et interview med RIA Novosti: »Kun fælles be-

stræbelser fra det internationale samfunds og de store, 

globale magters side kan berede vejen for en sejr over 

Islamisk Stat; enhver anden strategi er nytteløs.« 

Helga Zepp-LaRouche har ligeledes i et BüSo-

webcast (www.bueso.de) den 8. oktober kommenteret 

situationen i Syrien: »Vi hænger virkelig i en ualmindelig 

farlig zone. Der finder allerede diskussioner sted mellem 

islamister og kurdere i tyske byer, og det viser selvfølge-

lig alt sammen dette: Vi behøver et totalt paradigmeskift. 

Bomber alene gør det ikke; man må tværtimod gå til 

terrorismens rødder. Man må opklare: Hvor kommer 

dette egentlig fra? Hvem har promoveret det? Finansie-

ringen må afskæres.« 

Frem for alt behøver man imidlertid et virkeligt ud-

viklingsperspektiv for hele Mellemøsten (Sydvestasien). 

»Det vil sige, at vi behøver en udvidelse af den Nye Sil-

kevej for hele området for at folk der kan have en chance 

for en fremtid, og for at denne situation ikke skal komme 

endnu mere ud af kontrol, end den på nuværende tids-

punkt allerede er.« 

 

Nøjagtig lige så truende: Ebola og finanskrise 

Men krisen omkring Islamisk Stat er ikke den eneste 

trussel mod den globale civilisation. Den fare, der kom-

mer fra ebola-epidemien i Afrika, er ikke mindre truende. 

»Hvad, om ebola brød ud i Grækenland eller på øen 

Lampedusa?«, spurgte BüSo-formanden (Helga Zepp-

LaRouche). Efter de årelange, brutale nedskæringer på 

grund af den globale finanskrise, vil sundhedssystemerne 

i netop de sydeuropæiske lande ikke længere være rustet 

til en større epidemi.  

Hertil kommer desuden faren for en ny, global finans-

krise og en økonomisk krise. Rettet mod rapporter i avi-

sen Die Welt om, at en sådan ny, stor finanskrise truer, 

svarede Helga Zepp-LaRouche: »Jeg tror, at det ville 

være et stort mirakel, hvis det vestlige, altså det transat-

lantiske, finanssystem skulle overleve dette kvartal, for 

der venter jo nogle massive beslutninger. Jeg tror, at Den 

europæiske Centralbank den 14. oktober, dvs. om få da-

ge, vil offentliggøre resultaterne fra stresstestene af de 

europæiske banker … Så må den enten erkende, at ban-

kerne har massive tab eller gældsforpligtelser, eller at 

bankerne er insolvente, eller også bliver det tilsløret. I 

begge tilfælde vil det få en enorm virkning.« De banker, 

som »er for store til at lade gå fallit«, er, siden krisen 

med Lehman Brothers i 2008, vokset med 50 %, og den 

samlede gæld, altså staternes, bankernes og firmaernes 

kombinerede gæld, er ligeledes steget med 50 %. »Mens 

den i 2008 var på 100 milliarder - hvilket dengang var 2 

gange verdens BNP, altså hele verdens bruttonational-

produkt, er gælden nu på 150 milliarder, og dermed 2,5 

gange verdens BNP … Det er absolut ikke holdbart.« Da 

der på trods af dette hverken fra USA eller EU er nogen 

som helst tegn på, at de vil ophøre med denne kasino-

økonomi, fortsatte hun, »går vi ind i en temmelig turbu-

lent og vild tid, og man må blot håbe, at løsningerne, som 

jo findes, gennemføres i rette tid.« 

Denne løsning udgøres af hendes mands, Lyndon 

LaRouches, firepunktsprogram: indførelse af en 

Glass/Steagall-bankopdeling, afslutning på kasinoøko-

nomien, et kreditsystem i traditionen efter Alexander 

Hamilton og videnskab som den drivkraft, som sætter 

økonomien op på et højere produktivitetsniveau. Det er 

påtrængende nødvendigt. Men heldigvis findes der nogle 

lande, »som tænker mere i denne retning, end det i øje-

blikket er tilfældet i EU og USA.« 

Faktisk er EU slet ikke længere i stand til at handle. 

»Så længe, vi forbliver underlagt dette EU-diktat, kan der 

ikke findes en løsning. Vi må atter få suverænitet over 

http://www.bueso.de/
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vores egen valuta, og frem for alt må vi bringe kreditska-

belsen tilbage under statens suveræne kontrol.« For de 

overnationale strukturer, som EU, Den europæiske Cen-

tralbank og Den internationale Valutafond – også kaldet 

Trojkaen – »har udelukkende kun repræsenteret storban-

kernes, investeringsselskabernes og hedgefondenes inte-

resser og har ofret det almene vel, og resultatet er en 

katastrofe.« 

 

»Amerika må finde tilbage til den rette vej« 

I denne situation afhænger alt af, at der frembringes et 

politisk skifte i USA. Hele verden ser med stor bekym-

ring på disse udviklinger i Amerika. »For det er jo på 

ingen måde sådan, at Rusland eller Kina vil ’erstatte’ 

USA som verdensmagt – det ville være at læse det, som 

BRIKS-staterne står for, helt forkert … Jeg ved fra be-

tydningsfulde russiske og kinesiske kontakter: Der er 

ingen, der på nogen måde vil holde USA udenfor, men 

enhver ved, at Amerika må finde tilbage til sin rette kurs. 

For hvis dette ikke sker, så frygter vi alle, at noget går 

helt skævt i løbet af de to år, som Obamaregeringen har 

tilbage, og at resultatet endda kunne være en stor krig.« 

Hun opfordrede alle seerne til at påvirke Amerika for 

at frembringe et kursskifte dér: »I grunden handler det 

virkeligt om, at enhver, der har nogen muligheder og 

kontakter i Amerika, også bruger dem for at sætte alt ind 

og på en vis måde skabe en international orkestrering for, 

at Amerika skal finde tilbage til sin identitet som en stat, 

der er grundlagt på en Forfatning, og som en republik. 

For alle vore skæbner afhænger af det.« 

 

Samarbejde i stedet for konfrontation 

Det må være målet at gøre en ende på den aktuelle 

konfrontationspolitik over for Rusland og Kina og i ste-

det samarbejde med Rusland, Kina, resten af landene i 

BRIKS-gruppen og deres allierede i hele verden. Desu-

den må Vestens sanktioner mod Rusland, som alligevel 

kun beror på løgne, naturligvis ophæves.  

Faktisk ligger der i dette samarbejde en stor mulighed, 

som har langt større betydning end blot at overleve den 

aktuelle krise. »Jeg er virkelig begejstret over det, som 

BRIKS-staterne gør«, understregede BüSo-formanden. 

»Det er en totalt ny verden, som giver al mulig grund til 

optimisme. Projekterne, som igangsættes der, menneske-

nes optimisme – det er helt fantastisk.« Men det står også 

klart for alle, at det måske ikke vil være tilstrækkeligt til 

at forhindre udslettelsen af den menneskelige art, hvis 

ikke Amerika kommer tilbage på ret kurs. »Nødvendig-

heden af at handle er akut. Finanskrak, faren for en stor 

krig i Mellemøsten, ændring af situationen i Amerika – 

alle disse kriser brænder påtrængende på, og jeg kan kun 

sige: Den eneste mulighed, vi har for at komme ud af 

denne krise igen, er gennem det program, som vi – BüSo, 

Schiller Instituttet – har forfulgt igennem 30-40 år, og 

som nu lykkeligvis bliver virkeliggjort af BRIKS-

staterne. Det må Tyskland tilslutte sig, og hvis det gør 

det, så vil hele Europa følge os. Og så kan vi også håbe 

på at få en god fremtid. Men at sidde på stakittet, eller 

kigge frem bag stakittet som tilskuer, det er virkelig den 

forkerte holdning. Sæt Dem i forbindelse med os, ring til 

os, og hjælp os med dette paradigmeskifte i Tyskland.« 

 

(fra side 1) 

at undertrykkelsen af de 28 sider gav saudierne mu-

lighed for at sprede ideologien om, og finansieringen af, 

ekstremistgrupper såsom ISIS, uden censur eller trusler 

om modaktioner. 

Lyndon Larouche har længe været forkæmper for det 

argument, at konsekvensen af ikke at afsløre den kends-

gerning, at grupper som ISIS er bevidste redskaber for 

saudierne og qatarerne, med samt deres sponsorer og 

allierede i London, udgør en trussel om Tredje Verdens-

krig. Denne kendsgerning er nu i stigende grad ved at 

blive åbenlys. En artikel i London-avisen Daily Mirror 

fra 12. okt. satte fokus på denne fare med citater fra em-

bedsmænd fra det britiske efterretningsvæsen, som påpe-

gede den kendsgerning, at magtfulde spillere i området, 

inklusive Tyrkiet, fremmer terroristerne, som sluttelig vil 

ramme Europa. Som publikationer fra LaRouche-

bevægelsen har dokumenteret, så er det faktisk sådanne 

terrorgruppers mål at ødelægge alle nationalstater, som 

repræsenterer en trussel mod Det britiske Imperium – i 

særdeleshed Rusland, Kina og endda USA. 

Den afgørende vægtstang for at destruere disse terro-

risters magt ligger i USA, hvis seneste to præsidenter, 

Bush og Obama, har mørklagt de 28 sider, og således 

også terrorens sponsorer. Når amerikanerne gennemtvin-

ger frigivelsen af det, der står på disse sider, kan Barack 

Obama selv blive afsløret for sine handlinger imod USA 

og fjernet fra embedet. Det er et nødvendigt skridt for at 

bringe USA tilbage til sine traditioner som republik – og 

således ikke blot befri verden for faren for Tredje Ver-

denskrig, men også åbne op for muligheden for, at landet 

allierer sig med BRIKS-nationerne, som er i færd med at 

bygge en ny fremtid for menneskeheden, baseret på de 

værdier, der ligger i videnskabeligt og teknologisk frem-

skridt, og som engang var varemærke for den amerikan-

ske republik.  

Grundlæggende set går opgaven ud på at uskadeliggø-

re Det britiske Imperium, som har skabt denne terrorist-

svøbe – og som også er ansvarlig for de andre Apokalyp-

sens Ryttere, som nu truer menneskehedens overlevelse, 

inklusive den kriminelt fejlbehandlede ebola-epidemi og 

den overhængende, finansielle nedsmeltning. 

En sejr i kampen om at frigive de 28 sider udgør den 

rettidige måde at opnå dette bredere mål på. I betragtning 

af, at truslen fra alle sider stiger time for time, står det 

klart, at det er en påtrængende nødvendig hastesag at 

gøre det. 

 

Fra LaRouche-bevægelsen 12. okt. 2014: 

Vi har et gyldigt koncept, som kan besejre 

Det britiske Imperiums ’Sorte Død’ 

Vi balancerer på randen af en global sammenbruds-

krise, som hastigt nærmer sig, understregede verdens 

fremmeste, økonomiske forudsiger, Lyndon LaRouche, i 

dag. Med mindre der gribes ind for at afspore denne ud-

vikling, så vil det, som menneskeheden står overfor, ikke 
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være forskellig fra den Sorte Død, som i det 14. århund-

rede tilintetgjorde næsten halvdelen af den europæiske 

civilisation. 

Det britiske Imperiums og dettes Obama-regerings 

forsøg på at hamre en »bail-in« af deres bankerotte sy-

stem igennem – som efter planen skal testes i et »finan-

sielt krigsspil«, som britiske og amerikanske, økonomi-

ske embedsmænd på højt niveau vil gennemføre i Wash-

ington den 13. oktober – er en politik »til minde om den 

Sorte Død, præcist«, understregede LaRouche. »Og der 

er ingen forskel på det og den Sorte Død.« 

»Og det er, hvad vi må kæmpe imod. Der findes ingen 

risikofri måde at gøre dette på; der er ingen risikofri må-

de.« 

»Vi er nu ved et punkt, hvor vi har et gyldigt koncept 

som vores politik. Denne politik vil fungere, hvis den får 

lov til det. Hvis den ikke får lov at fungere, så glem alt. 

For dette er ligesom tegnet på den Sorte Død. Hvis man 

ikke i det mindste gør nogle af de ting, som man burde 

gøre, vil man miste alt det, man altid har ønsket sig. Og 

faktisk har kun de, der gør dette, fortjent det.« 

Selv, mens LaRouche diskuterede denne slagplan med 

medarbejdere i løbet af weekenden, marcherede Det bri-

tiske Imperiums politik, gående ud på med fuldt overlæg 

at bringe en Ny Mørk Tidsalder over planeten, ubønhør-

ligt frem. Mens Londons ISIS-terroristhorde fortsat over-

falder Kobane i Syrien og Bagdad i Irak, meddelte deres 

kyssende fætre i Libyen – Ansar al Sharia – at de var få 

dage fra at overtage kontrollen over Benghazi. Som 

LaRouche advarede om den 10. okt., »Vi står på randen 

af noget, der er parat til at spredes i hele området. Vi står 

over for den umiddelbare mulighed for et løbsk horror-

show. Obama er ansvarlig for at promovere denne krig i 

Mellemøsten. Med mindre han fjernes fra embedet eller 

gøres totalt impotent, er udsigten til at få stoppet spred-

ningen af denne krig ringe.« 

Det samme er tilfældet med Ebola-krisen, som hærger 

ude af kontrol i Vestafrika og nu er begyndt at sprede sig 

til det europæiske kontinent. I Spanien går sygeplejersker 

og andre sundhedsarbejdere i panik og melder sig syge 

eller afviser på anden vis at behandle patienter i karantæ-

ne, som muligvis er smittet med Ebola, af frygt for, at de 

mangler uddannelse, beskyttelsesforanstaltninger og 

fremgangsmåder, der kan sikre deres eget helbred. Men 

den spanske regering, ligesom de øvrige, europæiske 

regeringer, fortsætter med at følge Trojkaens økonomiske 

politik med ødelæggende, økonomiske nedskæringer, 

som er i færd med at udslette infrastrukturen inden for 

sundhedssystemet, så vel som inden for den øvrige, pro-

duktive økonomi.« 

Dette er også »til minde om den Sorte Død, præcist.« 

Men, i lighed med den tidlige Ny Mørke Tidsalder, så 

kan også denne besejres med en global Renæssance in-

den for videnskab og klassisk kultur, af den art, som 

BRIKS med allierede nationer har påbegyndt, centreret 

omkring idéer, som Lyndon LaRouche og hans medar-

bejdere har udviklet og promoveret hen over 40 år. 

 

 

Det britiske Imperiums værste mareridt:  

Argentina vil nationalisere kornhandelen 
6. oktober 2014 – Præcis, som Lyndon LaRouche og 

hans medarbejdere advarede om i deres offentliggørelse 

fra 22. august, har Argentina responderet til den vedhol-

dende finansielle krig, som føres imod landet af gribbe-

fondene og deres imperiestøtter, med tiltag for at nationa-

lisere, eller strengt regulere, kornhandelen, til skade for 

Imperiets kornkarteller. 

Nogle nyhedsmedier hævder, at disse initiativer er 

handlinger fra en »desperat« præsident Cristina Fenandez 

de Kirchner. Faktisk stemmer de overens med den natio-

nalistiske politik, som Peron-regeringer historisk har 

vedtaget, stillet over for Imperiets forsøg på at ødelægge 

nationalstaten. Den Nationale Kornstyrelse blev etableret 

i 1933 for at beskytte landbrugspriser, men under sin 

regering 1946 – 55 moderniserede gen. Juan Peron sty-

relsen som Argentinas Institut for Promovering af Handel 

for at nationalisere og kontrollere kornhandelskæden, 

inklusive transport, udskibning, kornsiloer og havne, idet 

han tog dem ud af kartellernes hænder. 

Nye lovforslag har været under udarbejdelse i nogen 

tid, men anses nu for at haste i betragtning af, at produ-

center nægter at frigive halvdelen af sojahøsten 2013 – 

2014 til eksport for at fremtvinge en devaluering, og 

således fratage landet fremmed valuta til 10 mia. dollars. 

I henhold til MDZ den 4. okt. har regeringen mistanke 

om, at de store karteller – Cargill, ADM, Bunge og Drey-

fus, blandt andre – står bag producenternes sabotage. 

Et lovforslag, som allerede er blevet forelagt Land-

brugskomiteens Deputeretkammer og forventes snarest at 

blive debatteret i Parlamentet, ville skabe Argentinas 

Institut for Marketing af Korn til at kontrollere alle 

aspekter af den hjemlige og udenlandske handel med 

korn og lignende produkter og tilsætninger (såsom energi 

og gødning, -red.), for at »garantere den hjemlige forsy-

ning« og etablere en politik over en længere periode for 

sektoren for at forhindre producenter i at kunne tilbage-

holde eksport. Lovforslagets ophavsmand, parlaments-

medlem Adriana Puiggros, sagde til Noticias Argentinas, 

at selv om man har gennemført en hårdere kontrol i de 

seneste år, vil den statslige enhed, som hun foreslår, 

dæmme op for kartellernes magt, som nu fastsætter priser 

og kontrollerer tilgangen af fremmed valuta til landet. 

Et yderligere lovforslag skal efter sigende ligge på 

Cristina Fernandez’ skrivebord, rapporterer MDZ, med 

Gran Makro-gruppen af unge økonomer, der er tilknyttet 

den regeringsvenlige La Campora-gruppe, som ophavs-

mænd. Lovforslaget opfordrer også til dannelsen af et 

statsligt selskab, som ville konkurrere med de nuværende 

kornopkøbere ved at tilbyde små og mellemstore produ-

center en mere konkurrencedygtig handelsvaluta end den 

aktuelle »sojadollar«, såvel som også en eksportskat, der 

er 5-10 points lavere end den aktuelle 35 % skat, og ville 

således give regeringen mulighed for direkte at kontrolle-

re 40 % af høsten. 

Få hele Schiller Instituttets udførlige trepunktsprogram 

for en økonomisk genrejsning i Danmark: 

http://schillerinstitut.dk/drupal/system/files/KA16.pdf 

http://schillerinstitut.dk/drupal/system/files/KA16.pdf

