
Vi befinder os ved en afgørende skillevej. Det in-
ternationale finanssystem er på vej til et totalt sam-
menbrud og på den baggrund er Vestens inddæm-
ningspolitik over for Rusland blevet til en direkte 
krigssøgende politik gennem det amerikansk styrede 
statskup i Ukraine sidste forår, der bragte krigsøns-
kende neonazister til magten. Man har skabt et opgør 
med Rusland, der uundgåeligt ender i en katastrofe, 
hvis man ikke skifter kurs. Senest advarede Mikhail 
Gorbatjov den 10. januar i det tyske Der Spiegel om, 
at en konfrontation med Rusland over Ukraine vil 
føre til en storkrig. »En sådan krig ville i dag uund-
gåeligt blive til en atomkrig. Hvis der er nogen, der 
taber fatningen pga. den anspændte atmosfære, så vil 
vi ikke overleve det kommende år.«

Europa oplever samtidigt et udbrud af  terror, 
en anden form for krigsførelse der har til formål at 
handlingslamme befolkningerne. Heldigvis gik den 
franske befolkning i stedet på gaden og er i lighed 
med befolkningen i Grækenland, Spanien og andre 
steder blevet klar over, at den ikke længere apatisk 
kan vælge mellem politisk pest og kolera, men må 

være aktiv i at skabe sin fremtid.
Der er samtidig et klart alternativ for den vestlige 

verden til finanskollaps, terror og atomkrig: Samar-
bejde med den nye udviklingsorienterede verdensor-
den, der er opstået gennem samarbejdet mellem de 
fem BRIKS-lande (Brasilien, Rusland, Indien, Kina 
og Sydafrika), som Schiller Instituttet og den inter-
nationale LaRouche-bevægelse har arbejdet for gen-
nem fire årtier. 

I juli måned enedes BRIKS-landene om at etable-
re en Ny Udviklingsbank og en valutafond, og siden 
har der været en strøm af  investerings- og samar-
bejdsaftaler med lande over hele verden med Kina i 
en ledende rolle og ideen om Den Nye Silkevej som 
et bærende princip. Man har åbent erklæret, at det er 
et samarbejde som alle verdens lande, USA inklusive, 
er velkommen til at deltage i. Vi må vælge et samar-
bejde med BRIKS om udvikling af  verden frem for 
menneskehedens mulige udslettelse.

Kom og hør mere fra en af  arkitekterne til denne 
nye verdensorden og medforfatter til rapporten Den 
Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen.
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Flyveblad den 21. januar 2015

Kom til et vigtigt møde
med en af  Schiller Instituttets internationale

ledere og tag andre med!

I stedet for finanskollaps, terror og atomkrig:

Europa og USA må gå med i 
BRIKS-landenes nye verdensorden!

Lørdag den 31. januar kl. 14
Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2, Frederiksberg (ved Flintholm st.)

Info: 35 43 00 33; 51 21 72 06, si@schillerinstitut.dk, www.schillerinstitut.dk


