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Schiller Instituttets formand, Tom Gillesberg: 
 

»Vi skal have brudt konfrontations- og krigspolitikken 

og i stedet have en politik for en fremtid gennem udvik-

ling og fred gennem samarbejde. Folk her i Danmark må 

til at bryde med konsensus. Hvis konsensus består af en 

politik, der tager livet af os alle sammen, så har man pligt 

til at sige fra og protestere. … Samtidig må vi have histo-

rien ud om den kæmpe transformation, der er i gang med 

etableringen af en ny, retfærdig, økonomisk verdensor-

den gennem BRIKS-samarbejdet. Vi kan skabe en global 

renæssance, der vil være uden sidestykke i menneskehe-

dens historie. Kina er på vej til Månen. De vil udvinde 

helium-3 og fragte den tilbage til Jorden, så vi kan få 

fusionskraft. Og gør vi først brug af fusionsenergi, så er 

der ingen grænser for vækst. Så kan vi bruge lige så me-

get energi, som vi har lyst til, og få lige så stor en udvik-

ling, som vi kan forestille os. Det er kun vor fantasi og 

kreativitet, der sætter grænserne. Vi skal sætte menne-

skeheden fri. Vi skal have en global renæssance. Det er 

nu, det gælder, og nu må alle, på hver deres måde, melde 

sig under fanerne og være en del af denne globale masse-

bevægelse for udvikling.« 
  

Læs hele Tom Gillesberg udførlige Nyhedsorientering 

for november, med analyse og strategi:  

Lyt til de seneste nyhedsopdateringer på  

Radio Schiller: 

  

www.schillerinstitut.dk 
 

KOM TIL POLITISK ORIENTERINGSMØDE 

v/Tom Gillesberg: 
 

Torsdag 27. november 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 - Aarhus: Hans Schultz: 60 16 40 96 
 

KOM OG FEJR 

Friedrich Schillers 255-års fødselsdag: 
 

Torsdag 4. december kl 19.00 
 

Med introduktion v/Tom Gillesberg og indslag af 

klassisk musik og sang ved vore aktivister, der også er 

sangere og musikere! Tilmelding unødvendig 

I dette nummer: 
 

HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche: 

Demokrati i Vesten er for længst død – vi må have en 

massebevægelse for udvikling! Læs s. 2 
 

Fra LaRouche-bevægelsen: 

23. nov. 2014: BRIKS tilbyder verden samarbejde til 

gavn for alle – omkring sikkerhed såvel som økonomi, 

Læs s. 1 
 

Andre nyheder: 

Amerikansk-russisk samarbejde om rumstation bur-

de være modellen for internationale relationer, siger 

kosmonaut, Læs s. 4 
 

Forskere beskriver de foreløbige resultater fra Philae-

landingsfartøjet, Læs s. 4 
 

Putin: Ikke ’Jerntæppe’, men nationalt forsvar,  

Læs s. 4 
 

Fra LaRouche-bevægelsen 23. nov. 2014: 

BRIKS tilbyder verden samarbejde til gavn for alle 

– omkring sikkerhed såvel som økonomi 

Ligesom den kinesiske præsident Xi Jinping på 

APEC-topmødet 12. nov. brugte sin fælles pressekonfe-

rence med den amerikanske præsident Barack Obama til 

at »byde USA’s og andre relevante landes aktive delta-

gelse velkommen, så vi sammen kan fremme og dele 

rigdom og fred i det asiatiske Stillehavsområde«, gennem 

Silkevejsfonden, AIIB og andre BRIKS-relaterede, nye 

økonomiske institutioner, brugte den kinesiske regering, 

den 19.-20. nov., det Femte Xiangshan Forum i Beijing 

med deltagelse af 300 internationale sikkerhedseksperter 

til at sende et budskab, der vedrører global sikkerhed. 

Dette budskab fremgik klart af begivenhedens titel: 

»Samarbejde til gavn for alle: Opbyg det Asiatiske Sam-

fund for en Fælles Fremtid.« 

Men forsvarsminister, general Chang Wanquan, ud-

talte også i sin hovedtale til denne konference, at Kina 

var fuldt ud parat til »effektivt at værne om sin nationale 

suverænitet, sikkerhed og sine udviklingsmæssige inte-

resser«, hvis Vesten afviser disse tilbud om samarbejde 

og fortsætter sin konfrontationskurs, som er en trussel 

mod Kinas, og hele verdens, eksistens. 

 Russerne gentog i denne weekend deres tilsvarende 

advarsel, hvor udenrigsminister Sergei Lavrov erklærede, 

(forts. s. 3) 
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HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche: 

Demokrati i Vesten er for længst død 

– vi må have en massebevægelse for udvikling! 

23. nov. 2014 - Den, der, når de læser aviserne, følger 

det gamle ordsprog: »Det, der er bevist sort på hvidt, kan 

man roligt tage med sig hjem«, er sædvanligvis allerede 

blevet ført bag lyset. For mediernes og den etablerede 

politiks officielle propaganda følger Bertrand Russells 

politiske læresætning, som han præsenterede i 1951 i sin 

berømte artikel, »Videnskab forandrer verden«: at det 

nemlig bliver fremtidige videnskabsfolks opgave at finde 

ud af, hvad det koster, pr. hoved og pr. næse, at fortælle 

børnene, at sne er sort, og hvor meget mindre det vil ko-

ste at få dem til at tro, at den er mørkegrå. Kun, hvis man 

er sig Det britiske Imperiums metoder bevidst, har man 

en chance for at kunne vurdere nutidens politiske begi-

venheder. For i modsat fald vil man muligvis tro, at Ve-

stens værdier består i fejlfrit demokrati og uindskrænket 

forsvar af menneskerettighederne, hvorimod der hersker 

diktatur i Rusland, og menneskerettighederne uophørligt 

krænkes i Kina. Sandheden er derimod, at Wall Street, 

City of London og det internationale finansoligarki længe 

har været de kræfter, hvorfra al magt udgår, og netop 

ikke fra »folket«. Efter midtvejsvalget i USA klagede 

selv Washington Post og New York Times, altså etablis-

sementets husaviser, over, at republikanernes valgsejr var 

blevet købt af kæmpebeløb af såkaldte »dark money« – 

som måske bedst kan oversættes med »dunkle penge« – 

hvis oprindelse ligger i det skjulte. Eller måske ikke så 

meget i det skjulte, når man ser på sagsakterne fra sådan-

ne banker som HSBC med hensyn til deres hvidvaskning 

af penge fra den mexicanske narkotikahandel, eller ma-

nipuleringen med LIBOR-renten, osv. Alt i alt blev der 

bekostet fire milliarder dollars på valgkampen, heraf en 

betragtelig del fra de såkaldte »Super-PACs«, som øver 

indflydelse på vælgernes holdning gennem velfinansiere-

de og anonyme annoncekampagner. 

I en artikel med overskriften, »Hvorfor det Demokra-

tiske Parti har brug for rige folk«, påpegede Washington 

Post det dilemma, at, ganske vist satser den demokratiske 

senator Elizabeth Warren på stor støtte til de »små men-

nesker«, men at netop dette ikke er attraktivt for de store 

pengedonorer; og det er alligevel aldrig lykkedes at be-

væge vælgere til at deltage i valgene, når disse vælgere er 

overbevist om, at partierne er kontrolleret af store penge. 

Det tyder på dette: En person som Elizabeth Warren har 

sluttelig ikke en chance for at vinde. Det er i hvert fald en 

kendsgerning, at valgdeltagelsen ved det seneste midt-

vejsvalg kun lige var på 31 % (!). At tale om demokratisk 

legitimitet er en vittighed.  

Men det er ikke kun i USA, at demokratiet er faldet 

som offer for store penge fra Wall Street og [City of] 

London. Efter Sovjetunionens opløsning i 1991 gav insti-

tutioner som det Republikanske Partis International Re-

publican Institute (IRI), det Demokratiske Partis National 

Democratic Institute (NDI), National Endowment of 

Democracy (NED) og lignende organisationer tocifrede 

milliardbeløb for at finansiere de såkaldte farvede revolu-

tioner, i starten i Østeuropa. 

De samme »dunkle penge«, som har opkøbt den ame-

rikanske Kongres, der til ukendelighed blot har skæret af 

demokrati, og som i 1991 med kommunismens sammen-

brud vejrede en enestående chance for at underkaste hele 

verden et angloamerikansk imperium, begyndte systema-

tisk at rekruttere antirussiske og antikinesiske aktivister i 

Østeuropa og i Kinas omgivelser. Under demokratiets 

flag – naturligvis altid efter mottoet: »Sneen er sort« – 

bidrog disse farvede revolutioner skridt for skridt til at 

flytte NATO’s grænser længere mod øst. Målet var og er 

at erstatte alle regeringer, som modsætter sig dette impe-

rium, der bygger på konceptet bag Det britiske Imperium, 

med regeringer, der er provestlige.  

På trods af alle løfter om netop ikke at gøre dette, 

hvilket fortælles af alle vidner fra den tid, som f.eks. den 

tidligere amerikanske ambassadør i Moskva, Jack Mad-

lock, eller den tidligere amerikanske udenrigsminister 

James Baker, blev NATO udvidet mod øst. Den 12. 

marts 1999 indtrådte Polen, Tjekkiet og Ungarn i NATO, 

den 29. marts 2004 Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, 

Slovakiet og Slovenien ligeså. I det samme tidsrum fandt 

den »Orange Revolution« sted i Ukraine, som kortvarigt 

hjalp Julia Timosjenko, der, med hendes egne ord, vil 

»skyde Putin for panden«, til magten; kort tid forinden 

havde »Rosenrevolutionen« allerede ført til, at præsident 

Eduard Sjevardnadse blev væltet. 

Siden da har de ovenfor anførte organisationer, altid 

støttet af Det britiske Imperiums idésmede, Oxford og 

Cambridge, udvidet de farvede revolutioner til stort set 

hele verden; det såkaldte Arabiske Forår, hvor diverse 

tænketankes betalte aktivister udnyttede befolkningens 

frustration over den økonomiske situation; den forsøgte, 

men fejlslagne Hvide Revolution mod Rusland; destabili-

seringen af Thailand, Honkong og nu, forsøget på at væl-

te præsident Pena Nietos regering i Mexico, der netop var 

begyndt at bevæge sig væk fra »Mexicos historiske og 

geografiske problem«.  

På den årlige konference om international sikkerhed i 

Moskva, der fandt sted den 23. maj, angreb Ruslands og 

Belarus’ militære lederskab skarpt Vestens »nye aggres-

sionsteknik«. De erklærede, at de betragtede de »farvede 

revolutioner« som en ny form for angrebskrig, der som 

geopolitisk mål har en målrettet destabilisering af lande, 

der befinder sig i en strategisk vigtig position og fører en 

uafhængig udenrigspolitik og økonomisk politik. Målet 

skulle være en betydelig magtbalanceforskydning, der er 

rettet mod Rusland, Kina og områderne i Mellemøsten, 

Afrika, Centralasien og Sydasien. 

Ved den russiske forsvarsminister Shoigus og hans 

viceminister Antonovs seneste besøg i Beijing indgik de 

en fælles aftale med den kinesiske forsvarsminister 

Chang Wanquan om, at de to stater, frem for alt i lyset af 

situationen i Ukraine og Hongkong, ville samarbejde 

omkring »farvede revolutioner«. Den 20. november hav-

de præsident Putin møde med det udvidede russiske sik-

kerhedsråd for at drøfte et udkast til en »Strategi for 

kampen mod ekstremisme i den Russiske Føderation 

frem til 2025«. Putin påpegede her de farvede revolutio-

ners geopolitiske funktion, som havde til formål at ændre 

indflydelsessfærerne, og at Rusland ville gøre alt, hvad 
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der stod i dets magt, for at sikre, at det aldrig ville lykkes 

i Rusland. Han understregede udtrykkeligt forskellen 

mellem legitime protester, demonstrations- og ytringsfri-

hed, og så en udefra styret politik for regimeskift.  

Drejer farvede revolutioner sig da om udbredelse af 

demokrati? Drejer Obamas dekret, med hvilket han egen-

rådigt, uden at bekymre sig om Kongressens funktion 

som lovgivende myndighed, har hævet fem millioner 

illegale immigranters status, drejer det sig om disse men-

neskers ve og vel? I så fald, hvorfor tvinger Det Hvide 

Hus så Mexico til at annullere den allerede besluttede 

bygning af en højhastighedsjernbane mellem Mexico 

City og byen Querétaro med Kinas hjælp? Hvorfor for-

søgte de at forhindre præsident Nietos rejse til Kina? Når 

selv Tv-kanalen ZDF ikke kommer uden om at rapporte-

re, at Obama nu, efter udtalelser fra republikanerne, har 

opkastet sig til Kejser af Amerika, så står det måske vir-

kelig ikke så godt til med Vestens demokrati? Og har 

Kina ikke gjort meget mere for sin befolknings menne-

skerettigheder, når det har befriet mange hundrede milli-

oner af mennesker fra fattigdom og hjulpet dem til en 

god levestandard, end lige netop Trojkaen (EU-

kommissionen, Europæiske Centralbank, Internationale 

Valutafond), der har forvandlet hele Sydeuropa til et 

fattighus, hvor fødselsraten falder og døds- og selvmods-

raten stiger? Og hvad signalerer det egentlig, når 80 % af 

den russiske befolkning giver præsident Putin deres fulde 

støtte? 

Kendsgerningen er, at USA’s, Storbritanniens, EU’s, 

NATO’s og desværre også fr. Merkels, gennem masse-

psykologisk propaganda støttede, geopolitik rettet imod 

Rusland og, pr. implikation, også mod Kina, har bragt os 

til randen af en ny verdenskrig. 

På præsident Obamas og præsident Xi Jinpings afslut-

tende pressekonference efter APEC-konferencen i Bei-

jing indbød Xi USA og alle andre stater til at være med i 

opbygningen af den Nye Silkevej og den nye Silkevejs-

udviklingsfond. Alle BRIKS-staternes politiske og øko-

nomiske projekter har en udtrykkelig inkluderende karak-

ter. Den Nye Silkevej, de nye udviklingsbanker, der ude-

lukkende kun er helliget finansiering af fremtidsoriente-

rede udviklingsprojekter – de er alle sammen projekter, 

som inkluderer hele menneskeheden og vil føre udviklin-

gen frem til et højere niveau. 

Det eneste, der behøves, er de europæiske nationers 

og USA’s positive tilsagn. Når vore borgere forstår, at de 

»dunkle penge«, som har købt mange politikere i USA, 

og at de personer, som ønsker at konsolidere de »dunkle 

penges« magt gennem sådanne aftaler som Transatlantic 

Trade and Investment Partnership, TTIP, og Trans-

Pacific Partnership, TPP, sådan som ikke mindst den 

tyske forbundskansler Merkel, også finansierer de farve-

de revolutioner, vil de forhåbentlig vågne.  

Den indiske premierminister Modi har opfordret til en 

»massebevægelse for udvikling«. Det er præcis det, vi 

også har brug for i Europa og USA. Xi Jinpings tilbud 

om, at hele verden skal deltage i opbygningen af den Nye 

Silkevej, er det bedste, men sandsynligvis også det sidste, 

tilbud om at bevare verdensfreden og indlede en ny æra 

for menneskeheden. 

Hjælp os med at få Tyskland bort fra selvmordskon-

frontationen med Rusland og tage imod tilbuddet om at 

samarbejde om den Nye Silkevej. Det er det bedste, du 

kan gøre for dig selv og din fremtid. 
 

(Fra s. 1) 

 at, med sine økonomiske sanktioner mod Rusland »gør 

Vesten det klart, at det ikke ønsker at tvinge Rusland til 

at ændre sin politik, men ønsker at sikre et regimeskift.« 

Den enkle kendsgerning er, at, hvis USA og Europa 

ikke tilslutter sig BRIKS’ nye, økonomiske verdensor-

den, befinder planeten sig på en kurs mod en snarlig krig 

– en global, atomar udslettelseskrig. Den række af pro-

vokationer, som Obama og briterne fortsat kaster mod 

Rusland og Kina, i Ukraine, i Polen og i Sydvestasien, 

kommenterede Lyndon LaRouche i dag, kan pludselig 

føre til generel krig, ikke en slags trinvis byggeklods-

optrapning, som nogle måske forestiller sig. Med moder-

ne krigsførelse er der ingen indledende flirt. 

I sin webcast fra 21. nov. blev Lyndon LaRouches 

tanker om dette spørgsmål opsummeret som følger: 

USA, NATO og Europa forsøger at præsentere Rus-

land og Kina for en række provokationer, der tilsigter at 

omgå dem og standse deres fremstød med BRIKS og de 

andre udviklingsprojekter, de har lanceret. Men det vil 

ikke virke. Rusland og Kina besidder rent faktisk en 

magt, der logistisk og strategisk er den transatlantiske 

alliances magt, det transatlantiske system, overlegen. Det 

er det, fordi deres politik er centreret omkring og baseret 

på et program, der har videnskab som sin drivkraft, med 

Kinas månebaserede rumprojekt, som går i den retning af 

den idé, som Johannes Kepler oprindelig skitserede. Og 

det er styrken herfra, som rent faktisk sætter dem i en 

overlegen position. Det er det, LaRouche refererer til 

som ’Kepler-princippet’. 

Den tortur, som man påfører Kina og Rusland, tilsig-

ter at forvirre kernen i BRIKS, både blandt de asiatiske 

nationer og også blandt deres allierede i Sydamerika, og 

at forsøge at fremprovokere en fejltagelse fra deres side. 

Men det er ikke sandsynligt, at dette vil ske. En stats-

magt, der udfordres, må være forberedt på at lide tab, 

men færre tab end et nederlag ville indikere, et nederlag, 

der kommer fra en eksistentiel trussel mod deres blotte 

eksistens. Sådan tænker præsident Putin i Rusland tyde-

ligvis; Kina og Indien er ligeledes parat til at indtage 

denne holdning, fordi det er den eneste holdning, der 

giver nogen mening. 

Tænk på den position, som kineserne, russerne og in-

derne og menneskehedens lederskab generelt rent faktisk 

befinder sig i. Nå man tager ansvar for hele menneskehe-

den, må man være forberedt på at løbe visse risici med 

henblik på at minimere menneskehedens tab på længere 

sigt. Ikke at løbe disse risici under sådanne omstændig-

heder er faktisk hensynsløst galskab. Menneskehedens 

overlevelse på længere sigt må være den idé, der leder os, 

og menneskeheden vil sige Keplers unikke princip med 

menneskets viljemæssige kreativitet som den domineren-

de magt i Solsystemet – og videre endnu.        
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Amerikansk-russisk samarbejde om rumstation 

burde være modellen for internationale relationer, 

siger kosmonaut 
23. nov. 2014 – Kosmonaut Oleg Artemyev, der til-

bragte 169 dage på den internationale rumstation fra 

marts til og med september måned i år, kom med nogle 

højst usædvanlige, politiske kommentarer til Russia To-

day i går, mens et nyt mandskab gjorde sig klar til at tage 

af sted på missionen. 

»Både Rusland og USA har de tekniske kapaciteter 

[til at komme ud i rummet], men der er ingen forståelse 

for, at vi har brug for dette. Det er selvfølgelig lettere at 

starte en krig og pumpe en masse penge ind i den, end det 

er at investere i rumfartsindustrien«, sagde han. »Rum-

met forener os alle«, sagde han og sagde, at der er behov 

for »flere rumprojekter, som kunne få folk til at forstå, at 

der ikke er behov for konfrontation«. Han forklarede, at 

han »boede i den amerikanske afdeling [af rumstatio-

nen]« sammen med amerikanske, europæiske og japan-

ske medlemmer af mandskabet, »og det viser sig, at fred 

og familieværdier er af primær betydning for os alle«. 

Det er meget sjældent, at en aktiv astronaut eller 

kosmonaut kommer med kommentarer om politiske 

spørgsmål. Det overlades som regel til pensionerede 

rumpiloter (ligesom det også er tilfældet med militærper-

soner, der er pensionerede versus i aktiv tjeneste). 

Mandskab om bord på rumstationen, som altid om-

fatter både amerikanske astronauter og russiske kosmo-

nauter, og endvidere medlemmer fra de andre partnere 

(Europa, Japan og Canada), har ikke før talt direkte om 

spændingerne med Rusland eller sanktionerne, men har 

understreget, hvordan deres udforskning af rummet ikke 

bestemmes af nationale grænser eller mandskabsmed-

lemmernes særlige borgerskab, men er universel. 
 

Forskere beskriver de foreløbige resultater  

fra Philae-landingsfartøjet 
18. nov. 2014 – Det tyske Center for Rumfart (DLR), 

som byggede og har ansvaret for Rosettas Philae-

landingsfartøj, udsendte i går nogle af de foreløbige, 

videnskabelige observationer, som fartøjet har gjort på 

kometen, hvorfra der vil komme flere data. Som man 

kunne forvente, så var kometen ikke, hvad man forvente-

de: 

* Et instrument til at foretage undersøgelser til brug 

for forskning i undergrunden borede en sonde ind i ko-

meten og fandt, at overfladen er meget hård – hård som 

is. Som et resultat kunne Philae ikke bore ret dybt ned. 

Styrken af en komets overflade blev målt for første gang. 

* På samme måde fandt forskerteamet på SESAME-

eksperimentet, som målte kometens elektriske, seismiske 

og akustiske egenskaber, at den ikke er så »blød og let«, 

som man mente, den ville være. Isen, som man fandt 

under overfladestøv, var meget hård, og der var en stor 

forekomst af is under landingsfartøjet. 

* Man er sikker på, at boret på landingsfartøjet var 

aktiveret, men man mangler stadig at fastslå, om en jord-

prøve blev analyseret i gaskromatografien, hvilket ville 

afsløre dens sammensætning. Eksperimentet med Komet-

Prøveindsamling og -sammensætning (COSAC) kunne 

detektere og identificere komplekse, organiske (indehol-

dende kulstof) molekyler fra deres sammensætning, og 

man afventer resultaterne. 

* Forskere rapporterer, at COSAC-instrumentet var i 

stand til at »sniffe« til atmosfæren og detekterede organi-

ske molekyler efter landingen. 

* Rosetta-landingsfartøjets system til billeddannelse, 

som er monteret på fartøjets bund, fik tydelige og detalje-

rede nærbilleder af det planlagte landingssted, og også af 

Philaes endelige landingssted. 

Alt i alt, selv med dets let forkortede, primære missi-

on, gennemførte Philae 80 % af sin videnskabelige opga-

ve. 

»Jeg har tillid til, at Philae vil genoptage forbindelsen 

med os, og at vi igen vil blive i stand til operere instru-

menterne«, sagde DLR’s leder af landingsprojektet, Ste-

phen Ulamec. Han sagde, at det lykkedes teamet at rotere 

landingsfartøjet til en position, hvor det største af solpa-

nelerne nu er på linje med Solen. Han mener, at det er 

sandsynligt, at i foråret, hvor der er mere direkte sollys, 

kan batteriet genoplades og gøre det muligt for forskerne 

at kommunikere med Philae og modtage data. Rosetta vil 

fortsætte med at overflyve landingsfartøjet og lytte efter 

signaler fra Philae, når fartøjet kommer ud af sit hi. I 

mellemtiden fortsætter Rosetta sin rejse sammen med 

Komet 67P/G-C mod Solen. 
        
Putin: Ikke ’Jerntæppe’, men nationalt forsvar 
23. nov. 2014 – Den russiske præsident Vladimir Pu-

tin erklærede i et interview fredag, den 21. nov. med 

Andrei Vandenko fra Itar-Tass’ projekt om topembeds-

mænd, at Rusland ikke har planer om at konkurrere med 

vestlige embedsmænd eller rejse et nyt »Jerntæppe«, men 

Rusland vil forsvare sine nationale interesser. 

»Vi behøver ikke at konkurrere. Vi har ganske enkelt 

ikke behov for at konkurrere. Vi behøver ganske enkelt 

blot stille og roligt at gennemføre vores dagsorden.« Pu-

tin trak en parallel mellem Vestens angreb på Jeltsin, som 

begyndte i samme øjeblik, som Jeltsin forsvarede de rus-

siske interesser på Balkan, og så det aktuelle angreb på 

ham selv over Ukraine. Han sagde, at det slet ikke drejer 

sig om det østlige Ukraine eller Krim. Der er konkurre-

rende geopolitiske interesser. 

»Kampen for geopolitiske interesser fører til en situa-

tion, hvor landet enten bliver stærkere gennem at løse 

sine problemer mht. finansielle spørgsmål, økonomi og 

følgelig også sociale spørgsmål mere effektivt, eller gli-

der ind i kategorien tredjelande af femte rang og mister 

muligheden for at værne om sit folks interesser.« Putin 

sagde, at Rusland ikke vil isolere sig fra resten af verden. 

»Og der er ingen, der får lov til at bygge en mur op om-

kring os. Det er umuligt.« 

 

Vi har løsningen på den økonomiske krise:  

Glass/Steagall-bankopdeling – Statskreditter til produkti-

ve investeringer – Infrastruktur/Fusionsøkonomi: 

Få hele vores udførlige program for en økonomisk gen-

rejsning i Danmark: 

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

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

