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Schiller Instituttets formand, Tom Gillesberg, 

ved Foretræde for Folketingets Udenrigsudvalg, 

2. dec. 2014: 

 

»Ved BRIKS-topmødet i Fortaleza, Brasilien, i mid-

ten af juli, blev man enige om i fællesskab at etablere en 

Ny Udviklingsbank og en valutafond (CRA), der tilsam-

men signalerede, at det voksende politiske, strategiske og 

økonomiske samarbejde i BRIKS og den stigende inte-

gration af BRIKS-landenes økonomier nu havde nået et 

punkt, hvor man var klar til at præsentere omverdenen 

for et alternativ til det nuværende kollapsende, vestligt 

dominerede internationale finanssystem med centrum i 

City of London og Wall Street. 

BRIKS-landenes ledere gjorde det klart, at deres akti-

viteter ikke ville begrænse sig til BRIKS-landene, men 

være et tilbud om økonomisk udvikling til hele verdens 

befolkning. Man lagde grundlaget til en ny retfærdig 

økonomisk verdensorden, der gør det muligt for alle nati-

oner og folkeslag at få adgang til økonomisk udvikling på 

lige fod. Denne vision har været kernen i Lyndon 

LaRouches internationale politiske bevægelse gennem de 

seneste 40 år og i Schiller Instituttets arbejde siden dets 

grundlæggelse i 1984.« 

 

Læs hele Tom Gillesbergs fremlæggelse for Folketin-

gets Udenrigsudvalg: 

 

Læs Schiller Instituttets Nyhedsorientering for de-

cember måned: 

 

Lyt til de seneste nyhedsopdateringer på 

Radio Schiller: 

 

www.schillerinstitut.dk 

 

KOM TIL POLITISK  

ORIENTERINGSMØDE 
 

Torsdag 11. december 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 

 

 

 

I dette nummer: 

 

HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche: 

Forbundskansler Merkel står skulder ved skulder 

med neokonservative – »Sandsynligheden for en 

atomkrig er 70 %!«, Læs s. 2 

 

Fra LaRouche-bevægelsen:  

9. dec. 2014: Ønsker I virkelig at være bankerot i al 

evighed? Få USA med i BRIKS!, Læs s. 1 

 

Andre Nyheder: 

Opråb til verdens ledere om at vågne og erkende fa-

ren for atomkrig, Læs s. 3 

 

BRIKS’ øjne hviler på Schiller Instituttets kampagne 

for, at USA skal tilslutte sig den Nye Silkevej, Læs s.4  

 

Fra LaRouche-bevægelsen 9. dec. 2014: 

Ønsker I virkelig at være bankerot i al evighed? 

Få USA med i BRIKS! 

Det er sjældent, at et sådant eksempel på politisk im-

potens, baseret på en nations økonomisk bankerot, præ-

senterer sig. Mens præsident Putin forberedte sit besøg i 

Indien senere på ugen for at underskrive aftaler om øko-

nomisk udvikling, gjorde USA’s Udenrigsministerium 

det klart, at det krævede, at Indien afslog det: »Vi har 

gjort det klart, at tiden ikke er til, at lande indgår økono-

miske aftaler med Rusland«, sagde talsmand for Uden-

rigsministeriet, Maria Harf. To dage senere, den 8. dec., 

blev det klart, at Indien og Rusland drøfter en fordobling 

af den aftale om atomkraft, som de er i færd med at ind-

gå: i stedet for 12-14 russiske atomreaktorer til Rusland, 

så 24 af dem – et fuld-fart-frem-atomkraftprogram for 

Indien, som vil udfordre og stille krav til begge landes 

kapaciteter. 

USA’s kapacitet til at levere atomreaktorer til en an-

den nation er lig nul; det har ingen firmaer, der kan pro-

ducere dem. USA's økonomi har været på vej ned ad 

bakke, mht. levestandard og produktivitet, i 50 år, siden 

præsident Kennedy blev myrdet. Det er seks år siden, det 

kom ud af et finanskollaps, uden at der har været en gen-

rejsning, og det har kurs mod endnu en finanseksplosion 

– som kunne blive udløst meget hurtigt af sammenbrud-

det af olieprisen, af den billiard dollar store derivatboble, 

og af den skinbarlige finansforbrydelse med bank-

bailouts (bankredningspakker, -red.) for 4 billion dollar.  

Og så taler vi ikke engang om resten af de transatlan-

tiske »magter«, Europa og Japan, forsumpet i årtier med 

multiple dyk ned i økonomisk tilbagegang. (forts. s. 3) 
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Narendra Modi, Indiens premierminister siger: »Vi skal skabe en massebevægelse for udvikling«. 

Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets grundlægger, siger: »Vi skal skabe en massebevægelse for udvikling«. 

Tom Gillesberg, formand for Det Danske Schiller Institut, siger: »Vi skal skabe en massebevægelse for udvikling«. 

Hvad siger DU? 

HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche: 

Forbundskansler Merkel står skulder ved skulder 

med neokonservative – 

»Sandsynligheden for en atomkrig er 70 %!« 

8. dec. 2014 – Verden er farligt tæt på en atomar ver-

denskrig. Hvis vi ikke omgående ændrer den kurs, som 

Obamaregeringen, den britiske regering, NATO og EU 

har fulgt over for Rusland og Kina, trues vi af en ukon-

trolleret optrapning, som kunne udslette den menneskeli-

ge eksistens. Desværre har forbundskansler Merkel gjort 

sig til en af hovedfortalerne for denne konfrontationspoli-

tik, lige siden sin uheldige tale i Sydney. 

Præsident Putin reagerede i sin Tale til Nationen i år, 

på denne strategiske situation med en usædvanlig nøgtern 

analyse; og folk ville gøre klogt i nøje at studere og tæn-

ke over denne tekst, i stedet for at høre på de ensrettede 

mediers kor og de NATO-ansatte, som skriver i dem. I 

Kremls Georgsal, foran repræsentanter for begge parla-

mentets huse og andre dignitarer, leverede præsident 

Putin en lidenskabelig appel til den russiske befolkning 

om at forsvare Ruslands eksistens – præcis, som befolk-

ningen gjorde i Den store Fædrelandskrig imod Hitler. 

I forbindelse med sanktionerne understregede Putin, 

at selv uden Ukraine-krisen ville USA og dets allierede 

have fundet et eller andet påskud for at inddæmme Rus-

lands voksende kapaciteter; denne politik, sagde han, var 

blevet anvendt over for Rusland i årtier, for ikke at sige 

århundreder, hver gang, Rusland var blevet for stærk 

eller for uafhængig. Putin mindede – blot få timer efter et 

nyt terroristangreb var begyndt i Grosnyj – om de tidlige-

re separatistkrige i Tjetjenien, hvor disse mordere med 

blod på hænderne konstant var blevet betegnet som »op-

rørere« og modtaget med stor ære. Støtten til disse sepa-

ratister fra den anden side af dammen, med information, 

politisk og finansiel hjælp, såvel som støtte via efterret-

ningstjenesterne, efterlader ingen tvivl om, at disse kræf-

ter gerne så, at Rusland fulgte Jugoslavien-modellen for 

disintegration og opløstes. Men Hitlers forsøg på at træn-

ge Rusland tilbage til bag Ural virkede lige så dårligt, og 

alle burde huske på, hvordan dette forsøg endte. 

Som en åbenlys refleksion over situationen i EU tilfø-

jede Putin: »Selv om national stolthed for nogle europæi-

ske lande er en længst glemt forestilling, og suverænitet 

en overflødig luksus, så er ægte suverænitet absolut livs-

nødvendigt for Rusland … Jeg vil gerne understrege 

dette: Enten forbliver vi en suveræn nation, eller også 

opløses vi uden at efterlade os spor og mister vores iden-

titet. Naturligvis må andre stater også forstå dette. Alle, 

der deltager i det offentlige liv, må forstå dette.« 

Det er vigtigt, at der i det mindste melder sig nogle 

stemmer mod Merkels konfrontationspolitik som mario-

net for krigsfraktionen. Under overskriften: »Atter krig i 

Europa? Ikke i vores navn!« stilede 60 personligheder fra 

det politiske, økonomiske og kulturelle liv en indtræn-

gende advarsel mod en krig med Rusland til regeringen, 

forbundsdagen og medierne. Apellen blev initieret af den 

tidligere chef for München Sikkerhedskonferencen, Horst 

Teltschik, og blandt underskriverne var blandt andre 

Gerhard Schröder og Roman Herzog. I teksten lød det, at 

alle, der havde forsøgt med vold at ændre Ruslands status 

som en af Europas anerkendte magtdannelser, var mis-

lykkedes på blodig vis, »ikke mindst Hitler-Tyskland 

med sit storhedsvanvid, som i 1941 gik i gang med at 

underkue Rusland«. Dermed har man tydeligt impliceret, 

i hvilken tradition repræsentanterne for konfrontationen 

med Rusland er placeret. I betragtning af faren for, at det 

ved enhver krig i Europa vil komme til anvendelse af 

atomvåben, er dette en mild sammenligning. Den slova-

kiske premierminister Robert Fico advarede for nylig på 

et forum, arrangeret af avisen Hospodářské Noviny, om, 

at der er stor fare for, at konflikten mellem Ukraine og 

Rusland vil udvides til en stor konflikt, hvor flere end 

blot disse to lande ville deltage. »Sandsynligheden for en 

militærkonflikt ligger på 70 %. Jeg taler nu om en stor 

militærkonflikt; jeg taler ikke om en konflikt mellem 

Rusland og Ukraine«, sagde Fico. 

Nøglefiguren i koordineringen af Ukrainekrisen og 

konfrontationen med Rusland er den amerikanske vice-

udenrigsminister for europæiske og eurasiske anliggen-

der, Victoria Nuland, som har skabt sig et navn i histori-

en med sin optagede telefonsamtale med den amerikan-

ske ambassadør i Kiev, Jeffrey Pyatt. I denne samtale 

informerede hun Pyatt om, at Klitschko, som blev pro-

moveret af Konrad Adenauer-stiftelsen som næste præsi-

dent i Ukraine, var uønsket, og at »vor mand Jats« (Jat-

senjuk) skulle have posten. Hendes yderligere råd, »F…k 

EU«, afslørede både hendes sælsomme seksuelle præfe-

rencer, såvel som niveauet af hendes omgangsform. Så 

meget for demokratiets tilstand, hvor valg blot er en de-

kor i et udstillingsvindue, der dækker over de »dunkle 

penges« operation – i Ukraine, såvel som i USA. 

Nuland er en af de personer i Obamaregeringen, hvis 

profil forklarer, hvorfor der ikke har været nogen positive 

ændringer i den imperialistiske kurs, fra Bush-Cheney-

regeringen og til Obama, men at den selvsamme politik 

tværtimod bliver fortsat i skærpet form. Hun er gift med 

den neokonservative Robert Kagan, en af ophavsmænde-

ne til det »Nye amerikanske Århundrede«, det doktrin, 

med hvilken de neokonservative reagerede på Sovjetuni-

onens kollaps, nemlig idéen om at etablere et angloame-

rikansk verdensrige med Det britiske Imperium som for-

billede. Kagan var senere også medstifter af den Ameri-

kanske Komite for Fred i Tjetjenien (eng. ACPC), der 

blev grundlagt i 1999 på initiativ af Brzezinski, Haig, 

Solarz og yderligere 100 neokonservative i begge ameri-

kanske partier. ACPC og dens efterfølgende organisation, 

den Amerikanske Komite for Fred i Kaukasus, har lie 

siden været beskæftiget med støtte til separatister i Tje-

tjenien og Kaukasus, samt operationer for regimeskift i 

Rusland. Det er højst sandsynligt dette netværk, som 

Putin mente, da han talte om operationer, der blev lance-

ret fra »den anden side af den store dam«. 

I 2004 arbejdede Nuland, på samme tid, som den 

»Orange Revolution« fandt sted i Ukraine – og som hun i 
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Narendra Modi, Indiens premierminister siger: »Vi skal skabe en massebevægelse for udvikling«. 

Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets grundlægger, siger: »Vi skal skabe en massebevægelse for udvikling«. 

Tom Gillesberg, formand for Det Danske Schiller Institut, siger: »Vi skal skabe en massebevægelse for udvikling«. 

Hvad siger DU? 

2013 pralede af, at man, siden den Kolde Krig, havde 

spenderet fem mia. dollar på – som viceudenrigspolitisk 

rådgiver på vicepræsident Cheneys kontor. I 2005 blev 

hun af George W. Bush udnævnt til amerikansk NATO-

ambassadør. Som viceudenrigsminister for europæiske 

og eurasiske anliggender var og er hun ansvarlig for poli-

tikken over for Ukraine og Rusland i Obamaregeringen. 

Og lige som det ikke synes at have forstyrret fr. Merkel i 

længere tid, at hendes mobiltelefon blev aflyttet af NSA, 

lige så lidt synes hun at være oprørt over, at den tyske 

protege Klitschko blev fejet af bordet til fordel for 

Nulands »Jats«. 

Der er under alle omstændigheder en tidsmæssig 

sammenhæng mellem Merkels konfrontationstale i Syd-

ney, som af de angloamerikanske medier blev fejret som 

»afslutningen på den tyske Øst-politik«, og så Nulands 

diverse rejser til Kiev, Berlin og Baltikum. I oktober 

rejsete Nuland til Berlin, hvor hun, i anledning af Aspen-

instituttets 40-års jubilæum, holdt en blodtørstig tale, 

hvor hun ikke blot sammenlignede Putins handlinger på 

Krim med ISIS’ grusomheder i Mosul og spredningen af 

ebolavirussen i Afrika, men også, med total teatralsk 

patos, henvendte sig til publikum som berlinere, der end-

nu havde tiden med Europas deling i frisk erindring: »Og 

det er netop grunden til, hvorfor vi må og kan samarbej-

de, til lands, til vands og i luften, og må sikre, at ethvert 

medlem af vores NATO-familie føler sig sikker. Lige så 

sikker, som De føler Dem her i Berlin. Om dette nu vil 

sige, at vi finansierer vores militær, eller vi moderniserer 

vore kampstyrker, eller vi sikrer os, at vores udstyr vir-

ker, eller om det betyder, at vi demonstrerer vores beslut-

somhed mht. at indsætte denne udrustning, hvad enten 

det sker i følge NATO’s artikel 5, eller det sker globalt.« 

At sætte denne udrustning ind betyder i klart sprog at 

føre en atomkrig. En dag efter Putins Tale til Nationen 

bekendtgjorde det kinesiske Udenrigsministerium, at det 

ville intensivere sine relationer til Rusland og opbygge 

det strategiske partnerskab. Kina respekterede den vej, 

som Rusland er slået ind på, inklusive dets inden- og 

udenrigspolitik. Man havde nøje lyttet til den russiske 

præsidents tale. Niveauet for tillid og samarbejde mellem 

de to stater var meget højt. En dag senere erklærede præ-

sident Xi Jinping på Folkets Befrielseshærs todages kon-

ference, at produktionen af højudviklet militært udstyr 

skulle fremskyndes. 

I USA har Lyndon LaRouche krævet Nulands fjernel-

se fra embedet, fordi, ved at fjerne denne afgørende for-

bindelsesperson, optrapningen hen imod krig i det mind-

ste ville kunne udskydes. 

Man må rette det krav mod fr. Merkel, at hun enten 

omgående ophæver sanktionerne mod Rusland og vender 

tilbage til et fredeligt samarbejde samtidig med, at hun 

accepterer præsident Xi Jinpings tilbud om, sammen med 

andre europæiske nationer og USA, at samarbejde om 

opbygningen af den Nye Silkevej – eller også går på 

pension.  

 

(Fra s. 1) 

Økonomen Lyndon LaRouche har forudset dette i vig-

tige, langsigtede prognoser siden 1960’erne. Han har 

aldrig taget fejl i disse prognoser. Her er, hvad han siger 

nu: Forsøget på at true BRIKS-landene virker ikke. Det 

kan ikke virke: Den amerikanske politik er bankerot, 

fordi den amerikanske økonomi er bankerot. Resten af 

det transatlantiske system er endnu mere bankerot. Det er 

en bunke bankerotte nationer under anførelse af London, 

som truer med at drive verden ud i atomkrig. 

USA’s system for den økonomiske politik har længe 

været i færd med at drive amerikanske borgere til banke-

rot, siger LaRouche, og undervejs har det drevet sig selv 

til bankerot. Kald det »hvad Bush-ligaen endelig har gjort 

ved sig selv.« 

Ønsker I at leve i bankerotte økonomier i al evighed? 

Alternativet er blevet bygget op af Lyndon og Helga 

LaRouche hen over 40 år med at drøfte store udviklings-

projekter med regeringer i hele verden. Det er nu blevet 

en ny politik, der står til verdens rådighed, den dynamik, 

der finder sted i BRIKS-nationerne og deres allierede. 

Gensidig økonomisk udvikling, investering i store infra-

strukturprojekter til gensidig fordel, udforskning af må-

ne- og solsystem og udvikling af fusionskraft. 

Få USA til at gå med i BRIKS-dynamikken. Stop po-

litikken for bankerot, og smid dem, der går ind for den – 

Obama – ud af embedet.  

   
Opråb til verdens ledere om at vågne  

og erkende faren for atomkrig 

8. dec. 2014 - »Vi mener, at de risici, som eksisterer i 

form af atomvåben og den internationale dynamik, som 

kunne føre til, at atomvåben tages i brug, er undervurde-

ret eller utilstrækkeligt forstået af verdens ledere. Spæn-

dinger mellem atombevæbnede stater og alliancer i det 

euro-atlantiske område og i både Syd- og Østasien har 

fortsat et modent potentiale for militære fejlberegninger 

og optrapninger. Som et levn fra den Kolde Krig er for 

mange atomvåben fortsat klar til affyring med kort var-

sel, og øger således i høj grad chancerne for en ulykke«, 

advarede flere end 120 politiske og militære ledere og 

ledere med adgang til atomvåben fra 46 lande i et brev til 

den østrigske udenrigsminister, Sebastian Kurz, i anled-

ning af Wienerkonferencen om den Humanitære Virk-

ning af Atomvåben, som finder sted den 8.-9. dec. i Wien 

med den østrigske udenrigsminister som vært. 

Fem internationale organisationer har sponsoreret 

brevet: Det amerikanske råd for atomsikkerhedslederskab 

og Initiativet om Atomtrussel, og det Europæiske Leder-

skabsnetværk og dets asiatiske og sydamerikanske mod-

parter. Fremtrædende underskrivere er Sam Nunn, Ri-

chard Lugar og pens. gen. James Cartright fra USA; tidl. 

udenrigsminister David Owen og tidl. forsvarsminister 

Lord Browne fra Storbritannien; tidl. franske premiermi-

nister Michel Rocard; tidl. tyske forsvarsminister Volker 

Ruhe; tidl. svenske udenrigsminister og IAEA-chef Hans 
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Narendra Modi, Indiens premierminister siger: »Vi skal skabe en massebevægelse for udvikling«. 
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Hvad siger DU? 

Blix; tidl. australske premierminister Malcolm Fraser, 

samt mange andre. 

Pave Frans sendte et budskab til Wienerkonferencen 

med en opfordring til, at udvikling erstatter atomvåbenaf-

skrækkelse og doktrinen om Gensidigt Garanteret Øde-

læggelse, som grundlag for »fredelig sameksistens mel-

lem folkeslag og stater. Nutidens og fremtidens ungdom 

fortjener langt bedre. De fortjener en fredelig verdensor-

den baseret på foreningen af den menneskelige familie«, 

skrev han. »Fred må være bygget på retfærdighed, socio-

økonomisk udvikling, frihed, respekt for grundlæggende 

menneskerettigheder, alles deltagelse i offentlige anlig-

gender og opbygningen af tillid mellem folkene. Pave 

Poul VI erklærede dette på en kortfattet måde i sit offici-

elle pavebrev Populorum Progressio
1
: ’Udvikling er det 

nye navn for fred’«. 

   Tidligere chef for Det internationale Energiagentur 

(IAEA), Mohammed el-Baradei, sendte et budskab med 

en advarsel om den voksende fare for, at verden »går i 

søvne lige lukt ud i ødelæggelse« under verdens »dys-

funktionelle fælles sikkerhedssystem«. 

»Krig og fred, som så mange menneskelige vilkår, er 

selvskabte. Det afhænger af de omgivelser, vi konstrue-

rer, og den tankegang, vi dyrker. Det, vi behøver, er en 

tankegang baseret på retfærdig behandling, tillid, gensi-

dig respekt og dialog, og ikke forskellige standarder for 

forskellige grupper, polarisering, ydmygelse og diktater. 

Og det bør være en tankegang, der forstår, at, i vor globa-

liserede verden vil vi enten lykkes sammen, eller fejle 

hver for sig. Hvis vi arbejder på at fjerne drivkraften bag 

usikkerhed og krig, så er chancen den, at vi vil være i 

stand til at undgå, eller i det mindste afbøde, de fleste 

krige. Hvis vi arbejder på drivkraften bag fred, så er 

chancen den, at vi vil blive i stand til at genoprette vores 

rationalitet og forstå, at vi tilhører en og samme menne-

skeart«, skrev han. 

Det strategiske grundlag for at frembringe netop dette 

nødvendige skift fra krig til global udvikling i et miljø 

baseret på tillid, står krystalklart i Schiller Instituttets 

resolution, »Europa og USA må tilslutte sig BRIKS!«, 

som i øjeblikket cirkuleres af LaRouche Political Action 

Committee i USA, og på mange andre sprog af 

LaRouche-bevægelsen over hele verden. 

 
BRIKS’ øjne hviler på Schiller Instituttets kampagne 

for, at USA skal tilslutte sig den Nye Silkevej 

9.dec. 2014 – I hvilken grad, de førende BRIKS-

nationer ser hen til LaRouche-bevægelsens kampagne for 

at mobilisere støtte til deres globale mission, reflektere-

des i graden og kvaliteten af disse nationers deltagelse i 

Schiller Instituttets konference i Boston den 7. dec. Den 

                                                           
1
 »Udvikling af folkeslagene«: Et pavebrev skrevet af 

Pave Poul VI, der handlede om, at økonomien i verden 

bør tjene menneskeheden og ikke kun de få. Det blev 

udgivet 26. marts 1967. 

internationale deltagelse i denne begivenhed skabte, som 

det var hensigten, omgivelser, hvor deltagerne konfronte-

redes med det faktum, at de blev bedt om at involvere sig 

i den verdensomspændende proces, og at hele verden er 

afhængig af den beslutning, som USA træffer i de kom-

mende dage. 

Det første bidrag kom vicekonsul Breno Herman fra 

det Brasilianske Konsulat i Boston. Han holdt en ti mi-

nutter lang tale om, hvad der foregik med den Nye Ud-

viklingsbank, inkl. detaljer om, hvor stor kapitalen vil 

blive, samt om valutafondens rolle med at hjælpe andre 

lande i tilfælde af krise. 

Herefter blev en hilsen fra rådgiver til den russiske 

præsident Putin, Sergei Glazyev, læst højt; denne hilsen 

blev første gang overbragt ved Schiller Instituttets konfe-

rence i juni 2014 (i New York, -red.)  

Dernæst talte Ranjani Saigal, adm. dir. for Ekal Vidy-

alaya Foundation for USA, et nonprofit-foretagende, der 

arbejder med halvanden million børn omkring spørgsmål 

om uddannelse, animeret om Indiens bidrag til verdens-

kulturen, dets rumprogram og forskning. Hun talte om 

det, premierminister Modi er i færd med at gøre, samt om 

den indiske Mars-kredsløbssatellitmissions programs 

(MOM) præstationer. Hun fremlagde polemisk, at om-

kostningerne ved MOM-programmet var lavere end ved 

indspilning af film om rummet; at illusionen altså var 

dyrere end virkeligheden. Hendes organisation arbejder 

også i landsbyer med uddannelse af børn, der har få res-

sourcer. 

Efter denne inspirerende og optimistiske tale var der 

et budskab med hilsner og støtte fra Kinas generalkonsul-

ambassadør i New York, særligt stilet til denne konferen-

ce i Boston
2
.  

Herefter fulgte hilsener fra Philip Tsokolibane fra 

LaRouche-bevægelsen i Sydafrika. 

Disse bidrag løftedes af en video, der blev vist ved 

begivenhedens slutning, med Schiller Instituttets repræ-

sentant Cloret Fergusons interview af Baifeng Sun, direk-

tør for Confucius Institute ved Universitetet i Massachu-

setts, Boston, om emnet Confucius og amerikansk sam-

arbejde med Kina, især inden for videnskab.
3
   

 

VI HAR LØSNINGEN PÅ  

DEN ØKONOMISKE KRISE: 
 

Glass/Steagall bankopdeling;    

Nyt kreditsystem;  

Infrastruktur–Fusionsøkonomi:  

 

Få hele Schiller Instituttets udførlige trepunkts- 

program for en økonomisk genrejsning i Danmark: 

 

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

                                                           
2
 Se den fulde ordlyd på: www.larouchepac.com 

3
 Se udskrift her: www.larouchepac.com 
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