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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 Nyhedsorientering for oktober,  

med analyse og strategi: 

Lyt til Radio Schiller 

med seneste nyhedsopdateringer:   
 

www.schillerinstitut.dk 

 

KOM TIL POLITISK  

ORIENTERINGSMØDE 

v/Tom Gillesberg: 
 

Torsdag 30. 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 
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Schiller Instituttet bringer BRIKS-momentum til 

Folketingets årlige Åbent Hus 

Den 10. oktober deltog fem aktivister og kontakter i 

Folketingets årlige Åbent Hus på Kulturnatten, hvor det 

lykkedes os at tale med flere end 20 individuelle folke-

tingsmedlemmer om det nye BRIKS-initiativ og opfor-

drede dem til at få Danmark med i et samarbejde med 

blokken, bestående af de fem nationer Brasilien, Rusland, 

Indien, Kina og Sydafrika, og til ikke at behandle allian-

cen og dets medlemmer som en fjende. En aktivist spurg-

te sine samtalepartnere, om de personligt havde hørt den 

indiske premierminister Narendra Modis tale i Madison 

Square Garden. Vi uddelte vores seneste materiale på 

dansk samt EIR-nummeret med en eksklusiv engelsk 

oversættelse af Modis tale. Alle genkendte os og vores 

Nyhedsorientering, som de modtager hver måned. Schil-

ler Instituttets insisteren på at diskutere de vigtigste, poli-

tiske spørgsmål er blevet en institution på det årlige 

Åbent Hus i forbindelse med »Kulturnatten«. 

I år fik vi en meget åben respons – dvs. med undtagel-

se af to personer: Vores statsminister Helle Thorning-

Schmidt (S), og Folketingets formand Mogens Lykketoft 

(S), som begge nægtede at tale med os. På den anden side 

var fire andre socialdemokrater meget åbne over for at 

diskutere udviklingen med BRIKS. En af dem ville gerne 

have et privat møde med os; en anden huskede, at han 

havde talt med os sidste år og sagde:  

(Forts. s. 2) 
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Resolution vedtaget på Schiller Instituttets 30-års 

jubilæumskonference den 19. okt. i Frankfurt:  

»Den Nye Silkevej og Kinas måneprogram:  

Mennesket er den eneste, kreative art!« 

 

Følgende resolution blev oplæst af Schiller Instituttets 

præsident, Helga Zepp- LaRouche: 

»Menneskeheden oplever i øjeblikket en dyb civilisa-

tionskrise, hvor samfundsfundamentet i mange dele af 

verden er blevet udhulet, og hvor etablerede regler for 

internationale relationer er blevet nedbrudt. Oven i dette 

står vi over for dødbringende farer, som hver for sig kun-

ne føre til den menneskelige arts mulige udslettelse. 

* For det første er der Ebola-epidemien, som allerede 

er ude af kontrol i Afrika, som der ikke findes nogen 

helbredende behandling for, og som truer med at blive en 

større trussel end det 14. århundredes Sorte Død. 

* For det andet er der terrortruslen mod hele verden, 

samt folkedrab, som breder sig fra det såkaldte IS-kalifat, 

og som ikke blot udviser et umenneskeligt barbari, men 

som udrykkeligt truer Rusland og Kina og derfor er i 

færd med at blive til den potentielle udløsermekanisme, 

der kan få hele Sydvestasien til at eksplodere og endog 

føre til en ny verdenskrig. 

* Og for det tredje er det absolut sikkert, at det totalt 

bankerotte, transatlantiske finanssystem står umiddelbart 

for at eksplodere og således også true med at kaste en 

stor del af verden ud i en ny Mørk Tidsalder. 

I lyset af disse tre, dødelige farer er det et spørgsmål 

om liv eller død for menneskeheden at sætte en stopper 

for den umoralske og tåbelige politik, der går ud på geo-

politik og konfrontation over for Rusland og Kina. I ste-

det må vi have en anden dagsorden med menneskehedens 

fælles mål og samarbejde med Rusland, Kina, Indien og 

andre nationer for at overvinde disse dødelige trusler. 

Vi opfordrer alle kræfter i Europa og USA, der følger 

fornuftens stemme, til at tilslutte sig den nu fremvoksen-

de, nye økonomiske verdensorden, som repræsenteres af 

BRIKS og den Nye Silkevej. Lad os arbejde på at etable-

re en inkluderende fredsorden, med deltagelse af hver 

eneste nation på kloden, en fredsorden for det 21. århund-

rede, som er en menneskehed, der er den eneste, kendte, 

kreative art i universet, værdig. Lad os blive voksne i 

menneskehedens manddomsår, hvor kærlighed, kreativi-

tet og skønhed definerer værdierne for vor fælles, menne-

skelige familie. 

 

(fra side 1) 

»Jeg er enig med jer i forslaget om at opdele banker-

ne«; en anden var meget bekymret over regeringens ned-

skæringspolitik. 

Vi talte med 11 folketingsmedlemmer under to forløb 

med »speed talk«, hvor enkeltpersoner får to minutter til 

at tale med et individuelt folketingsmedlem, før man går 

videre til det næste folketingsmedlem. Under dette forløb 

bragte to FM’er spørgsmålet om, at Danmark var interes-

seret i at eksportere til BRIKS-landene, på bane og be-

nægtede, at disse blev behandlet som fjender … indtil vi 

mindede dem om sanktionspolitikken. Et FM, som er 

nummer to i sit parti, sagde, at han ville nærstudere vores 

materiale, fordi han ikke var helt up-to-date mht. begi-

venhederne på topmødet i Fortaleza, Brasilien, i juli må-

ned. Et af FM’erne fra Grønland var også meget interes-

seret. 

Et andet aspekt var, at det Konservative Folkeparti 

havde inviteret DR’s Underholdningsorkester, som mest 

spiller klassisk, til at opføre en koncert i deres partiværel-

se for at protestere imod DR’s beslutning om at opløse 

orkestret. Vi havde diskussioner med flere FM’er om 

nødvendigheden af at forsvare klassisk kultur, og om 

BRIKS.  

Vi vil i den nærmeste fremtid følge op på vore »speed 

talks« med mere dybtgående dialoger. [MR]  

 

Fra LaRouche-bevægelsen 14. okt. 2014: 

Finansiel panik, ebola-panik, krig og terror: 

De har alle den samme løsning 

Krigen, som breder sig i Mellemøsten og Nordafrika, 

er på randen til at blive detonator for en potentiel ver-

denskrig, hvor de samme kræfter kæmper i opposition 

imod eller for terrorisme, for at stoppe det dødbringende 

ebola-udbrud eller tillade det at spredes, for at forsvare 

en kollapsende, finansiel og geopolitisk orden eller er-

statte den med en dynamik for vækst og udvikling som i 

BRIKS. Panikken over ebola-udbruddet og over, hvor 

den vil brede sig til, er kombineret med panikken over 

terrororganisationer og over, hvor de vil brede sig til. 

I denne geopolitiske heksekedel har Den internationa-

le Valutafonds halvårlige rapport, som viser sammen-

bruddet i verdensøkonomiens vækst, skræmt bankiererne 

og aktiebørserne i den transatlantiske verden, hvor sam-

menbruddet har sit centrum. Det har skræmt centralban-

kerne til at bebude endnu længere, tidsubestemte perioder 

med en nul-rentepolitik og pengetrykning: Det er præcis 

den politik, som rapporten fra IMF godkendte, og som 

forværrer sammenbruddet af vækst, i særdeleshed i Eu-

ropa!  

Et krak, som enten skyldes, at bankerne går fallit, eller 

at man desperat forsøger at redde dem gennem »bail-in«, 

står for døren. 

Efter økonom og statsmand Lyndon LaRouches ud-

trykkelige mening er det ikke kun et krak i eurozonen; 

»hele systemet vil snart, og samtidigt, nå en kritisk fase. 

Denne form for massive hasardspil med penge fungerer 

ikke. Krakket vil ikke have ’særlige karakteristika’. Det 

er ligesom en dødbringende sygdom – enhver kan få den. 

Og det vil de også.« 

Dette er endvidere blot ét aspekt, sagde LaRouche, af 

en verdenskrig, skabt af finansoligarkiet under anførsel af 

Londons imperie-kræfter. Det er en krig med alle midler 

imod de førende nationer i en ny dynamik for vækst, som 

nu ofte kaldes for »BRIKS«, og som kan føre civilisatio-

nen fremad: Kina, Rusland og nu Indien, samt andre. 

Saudierne angriber nu Rusland (og Iran) gennem oliepri-

sen, som styrtdykker, kædet sammen med økonomisk 

kollaps.  Og jihadisternes ledere, som er rekrutteret i 
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London og støttes af Riyadh, siger, at deres endelige mål 

er Rusland. 

Den 13. oktober gav Kina Rusland stærk støtte mod 

dette angreb gennem en meget stor aftale om valuta-

swap, som blev meddelt af Kinas Folkebank, og hvis 

hovedformål er at beskytte rublen. 

Samtidig meddelte Rusland via sit Sundhedsministe-

rium, at det vil mobilisere vacciner med start i dette ef-

terår og fortsættende frem til næste forår, for at angribe 

den dødbringende ebola-epidemi direkte i Afrika.  

Ebola-udbruddet blev kaldt »den alvorligste, akutte 

nødsituation inden for sundhed i moderne tid … som 

truer selveste overlevelsen af hele samfund«, af Verdens-

sundhedsorganisationens generaldirektør Margaret Chan, 

der sagde, at epidemien havde bevist, at »verden var ilde 

forberedt til at respondere på en alvorlig, vedvarende og 

truende nødsituation for folkesundheden.« 

Og begivenhederne viser nu, at Obama-regeringens 

selvtilfredse, »vi er totalt forberedte«, ansigt mod offent-

ligheden har været løgn; der er ingen afdeling, som er 

blevet »forberedt« til dette. 

Blot »uforberedt«? LaRouches eget synspunkt er, at 

verden nu står over for et »Sorte Død-syndrom«, ligesom 

den epidemi i det 14. århundrede, som halverede hele 

befolkninger. Vi har skabt potentialet for dette ved at 

skære ned på lægevidenskab, fjerne hospitals- og folke-

sundhedskapaciteter og således gøre det muligt for fattig-

dom at spredes og bide sig fast over hele verden. »Et 

ondsindet, oligarkisk samfund, som ønsker befolknings-

reduktion, ville bruge dette [som redskab].« 

Det endelige ansvar for nedlukning af helbredsydel-

ser, som kan medføre folkedrab, ligger hos G.W. Bush’ 

og Obamas præsidentskaber. Det samme gælder det en-

delige ansvar for de handlinger, som skaber terrortruslen.  

Folk har nu brug for et nyt fokus for at vinde denne 

totale krig, som føres imod menneskeheden. Der er et nyt 

lederskab i kombinationen af Kinas, Indiens og Ruslands 

ledere. Der er afgørende kampe, som kan fjerne dem, der 

er ansvarlige for katastrofen, især med hensyn til at af-

klassificere og frigive de hemmelige »28 sider« af Kon-

gressens fællesrapport til undersøgelse af 11. september-

terroren. 

 
Helga Zepp-LaRouche om kinesisk-tyske relationer  

i avisen Xinhua 

15. oktober 2014 – Mens premierminister Li Keqiang 

var i færd med at afslutte sit historiske tredages besøg i 

Tyskland, gennemførte Xinhua et interview med titlen (i 

Google-oversættelse): »Grundlæggeren af Schiller Insti-

tuttet i Tyskland: 2015, Det tysk-kinesiske samarbejde 

om innovation, vil føre til en yngre generation af innova-

tion«, som offentliggjordes på deres webside i dag. 

Journalisten Zhang Yi Zhang stillede en række 

spørgsmål, som fokuserede på premierminister Lis besøg 

i Tyskland, den »Kinesisk-tyske platform for handling« 

over de næste 5-10 år, med bilateralt samarbejde i for-

skellige felter, som blev underskrevet mellem de to lan-

de, og ligeledes spørgsmål om de kinesisk-tyske relatio-

ners virkning på resten af Europa og verden. 

Fru LaRouche talte om den katastrofale krise, som 

Tyskland står overfor med politikken imod atomkraft, 

euro-krisen og de russiske sanktioner, og som gør samar-

bejde mellem Kina og Tyskland inden for højteknologi, 

fusion og rumfart afgørende for fremtiden og for lance-

ringen af en ny renæssance. Hun henviste til Leibniz’ 

arbejde og hans berømte udtalelse om de to store civilisa-

tioner i hver sin ende af Eurasien, som rækker ud mod 

hinanden og hæver alt op, som befinder sig imellem dem, 

og hun sagde, at Xi Jinpings Nye Silkevej og Nye Mari-

time Silkevej netop er baseret på dette princip, og at Kon-

fucius’ verdensanskuelse er den samme som Leibniz’. 

Hun sagde, at den hurtige, kinesiske udvikling vil genop-

live Europas tiltro og håb. 

Fru LaRouche opmuntrede til de tættest mulige kon-

sultationer mellem Kina og Tyskland for at håndtere den 

strategiske krise, som verden står overfor, og hun tilføje-

de, at kernen i Kinas og Tysklands interesser er at sikre 

verdensfreden. Et samarbejde mellem de to lande om 

idéen om Silkevejen er bydende nødvendigt for at løse 

krisen i Mellemøsten. 

Hun sagde afslutningsvist, at samarbejdet mellem Ki-

na og Tyskland burde fokusere på at opnå hele menne-

skehedens fælles mål således, at de kinesisk-tyske relati-

oner kan blive en model for alle relationer stater imellem, 

til gavn for hele menneskeheden.  

 

USA: Massachusetts-avis: Vores mening:  

Hvornår lærer vi af vores økonomiske historie? 

(Glass/Steagall m.m.) 

14. oktober 2014 – En lang lederartikel, skrevet af re-

daktionen på den amerikanske avis Fall River Herald 

News (Mass.), konkluderede følgende, efter en beskrivel-

se af betydningen af Glass/Steagall-loven og andre særli-

ge lovbestemmelser i kølvandet på Anden Verdenskrig, 

såsom loven for hjemvendte soldater fra krigen - »G.I. 

Bill«
1
:  

                                                           
1
 Loven om gentilpasning for hjemvendte soldater fra 

1944, kendt under betegnelsen G.I. Bill, var en lov, som 

gav en række offentlige ydelser til hjemvendte soldater 

fra Anden Verdenskrig (almindeligt kendt som G.I.’s). 

Ydelserne omfattede billige huslån, lavrentelån til iværk-

sættere, betaling af skolepenge og leveomkostninger i 

forbindelse med universitetsuddannelser, studentereksa-

men eller erhvervsuddannelser, så vel som ét års arbejds-

løshedsunderstøttelse. Ydelserne kunne modtages af en-

hver veteran, som havde været i aktiv tjeneste under kri-

gen i mindst halvfems dage, og som ikke var blevet af-

skediget i vanære; der var ikke krav om aktiv kampdelta-

gelse. I 1956 havde rundt regnet 2,2 millioner veteraner 

benyttet sig af G.I. Bill’s hjælp til uddannelse for at gå på 

college eller universitetet, og yderligere 5,6 mio. benyt-

tede sig af denne hjælp til at modtage anden form for 

uddannelse. Canada havde et lignende program for sine 
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»For omkring 30 år siden begyndte tingene så at blive 

optrævlet. Kongressen ophævede Glass/Steagall-loven, 

som til dels førte til boblen på ejendomsmarkedet og den 

efterfølgende finansielle nedsmeltning, og slækkede på 

reguleringen af Wall Street. Investeringer i offentlig, 

højere uddannelse faldt.« 

»Hvornår vil vi lære af historien?« 

»Det er simpelt hen ikke holdbart at sige til unge 

mennesker, at de skal påtage sig en massiv gæld for at gå 

på college for at komme i middelklassen … « 

»Det er simpelt hen ikke holdbart, at arbejdere på lav 

løn (ikke mindsteløn, -red.) arbejder fuldtids, og alligevel 

opfylder kravene for at modtage madkuponer og andre 

offentlige tilskud.« 

»Dette er ikke det Amerika, som Den Største Genera-

tion skabte. Dette er ikke det Amerika, som opfostrede og 

nærede de økonomisk sunde Baby Boomers. Og dette er 

ikke det Amerika, vi ønsker for vore børn.« 

Det 21. århundredes Glass/Steagall-lov fra 2013 spon-

soreres i Repræsentanternes Hus af kongresmedlem John 

Tierney, og i Senatet af Elizabeth Warren, begge fra 

Massachusetts. Lovforslaget har 13 medsponsorer i Huset 

og 9 i Senatet.   

 

Rusland vil sende ebola-vaccine til Vestafrika  

om 2 måneder 

13. oktober 2014 – den russiske sundhedsminister Ve-

ronika Skvortsova meddelte i dag, at Rusland har plan-

lagt at sende en ny, eksperimentel vaccine mod ebola til 

Afrika om to måneder. Lægemidlets effektivitet, som 

skal testes i marken, ligger på omkring 70-90 %. 

»I dag taler vi om, at vi om to måneder vil have til-

strækkelig med Triazoverin-vaccine til, at vi kan sende 

doser til vores personale i Guinea og teste midlets effek-

tivitet under kliniske forhold«, sagde Skvortsova. Vacci-

nen har hidtil vist sig effektiv mod forskellige former for 

hæmoragisk feber, inklusive Marburg-virussen, som er 

meget lig ebola. 

»Effektiviteten ligger på mellem 70-90 %, og dette er 

en meget god indikator«, sagde Skvortsova og meddelte, 

at det Russiske Virologiske Institut er i færd med at ud-

vikle en hel gruppe af medikamenter. »De er grundlæg-

gende set medikamenter udviklet på baggrund af gentek-

nologi, og som både virker som behandling og som fore-

byggelse.« Russiske virologer, som har etableret et labo-

ratorium i Guinea, forbereder sig til at teste vaccinen på 

primater. 

»Den vaccine, som vi har fremstillet, er skabt på basis 

af reducerede strenge [af virussen]. Vi har nu tilstrække-

ligt til at gentage eksperimentet på primaterne og fortsæt-

te med kliniske fremgangsmåder«, sagde hun. 

Den 12. oktober sagde Skvortsova til Rossiya-1 Tv, at 

russiske videnskabsfolk arbejder på tre potentielle ebola-

vacciner, som de forventer at kunne introducere så tidligt 

                                                                                                      
veteraner fra Anden Verdenskrig, med en lignende øko-

nomisk virkning som i USA. 

 

som inden for de næste seks måneder: »Vi har udviklet 

tre vacciner. En af vaccinerne er udviklet på basis af en 

ebola-streng, og de to andre er blevet udviklet ved hjælp 

af genteknologi.« 

Pr. 8. oktober var i alt 4.033 mennesker døde som føl-

ge af ebola-udbruddet, ud af i alt 8.399 registrerede til-

fælde i syv lande, rapporterede Verdenssundhedsorgani-

sationen, WHO. Ifølge WHO ligger dødsraten for ebola-

smittede i gennemsnit på 50 %, men tallet har varieret fra 

25 % til 90 % under tidligere udbrud. 

 

Takket være ’De Grønne’ er Tysklands 

energiudgifter de højeste i Europa 

13. oktober 2014 – Ifølge nyheder, der er lækket til 

medierne, har den afgående, tyske EU-energikommissær, 

Günther Oettinger, planer om at offentliggøre en energi-

undersøgelse, før hans embedsperiode udløber den 1. 

november. Undersøgelsen siges at dokumentere, at Tysk-

land er den EU-stat, der har den største forurening, forår-

saget af en »overvægt« af den kulfyrede energisektor 

efter regeringens dekret om afvikling af atomkraft for tre 

år siden. Og det vil blive endnu værre, for af de syv 

atomkraftværker, som Tyskland stadig har i drift, vil en 

blive udfaset hvert år over de næste syv år således, at 

Tyskland ved udgangen af 2021 vil være ankommet til 

den nye, mørke, kolde tidsalder efter atomkraft. 

I direkte forbindelse med dette vanvid har Tyskland 

også de højeste energiomkostninger i hele Europa, med 

220 euro pr. megawatt-time solenergi, op til 230 euro for 

kulkraft og 110 euro for havvindkraft, et tvivlsomt tal, 

eftersom vindkraft får massiv statsstøtte; atomkraft med 

135 euro er den billigste energikilde, som imidlertid mere 

og mere forsvinder i Tyskland. Og hvis de radikale, tyske 

’Grønne’ fik deres vilje, ville kulkraft også blive skrottet, 

med samt import af naturgas fra Rusland. Hvis det skete, 

ville Tyskland få brug for en masse vind for at solen 

skulle skinne hver dag …   

 

GLASS-STEAGALL, IKKE EU-FASCISME 
 

Bankunionen vil tage dine penge og dit liv! 
 

VI HAR LØSNINGEN PÅ  

DEN ØKONOMISKE KRISE: 
 

Glass/Steagall bankopdeling: Skatteydere og bank-

kunder skal ikke betale for bankers spillegæld 
 

Nyt kreditsystem: Statskreditter til produktive inve-

steringer og økonomisk opbygning 
 

Infrastruktur–Fusionsøkonomi:  
Transformér økonomien med visionære projekter  

og fusionskraft 
 

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

