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Schiller Instituttets seminar for diplomater  

om BRIKS-samarbejde og Verdenslandbroen  

en stor succes 

København, 30. jan. 2015 – Helga Zepp-LaRouche 

var taler ved et seminar for diplomater, der blev afholdt i 

Det russiske Kulturcenter i København i dag, med titlen, 

»Økonomisk udvikling og samarbejde mellem nationer, 

eller økonomisk kollaps, krig og terror? Den Nye Silke-

vej bliver til Verdenslandbroen«. 

Efter fr. LaRouches kraftfulde tale, talte repræsentan-

ter fra tre af ambassaderne fra BRIKS-nationerne – Rus-

land, Kina og Sydafrika. Desuden stillede repræsentanten 

for Brasilien et spørgsmål under den efterfølgende dis-

kussion. 

Videoerne og lydfilerne af fr. LaRouches tale, og den 

tale, som hr. Machiel Renier van Niekerk, repræsentanten 

fra Sydafrikas ambassade i Danmark, holdt, kan høres på 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=4818 

I seminaret deltog repræsentanter fra 14 ambassader 

fra Europa, Asien, Afrika og Sydamerika, sammen med 

nogle danske erhvervsfolk og Schiller Instituttets aktivi-

ster. 

Fr. LaRouche indledte sin tale med udviklingen i 

Grækenland, og hvordan landet kan blive et forbindelses-

led mellem Europa og BRIKS. Hun talte om, hvor tæt vi 

er på en total nedsmeltning af finanssystemet, hvor tæt vi 

er på en atomkrig, og hvad forbindelsen mellem de to er. 

Hun understregede, at den fare, der repræsenteres af skif-

tet i USA’s strategi for atomkrig, til en førsteangrebsdok-

trin, sammen med afbrydelsen af kommunikationen mel-

lem USA og Rusland, der rent faktisk var intakt under 

den cubanske missilkrise, betyder, at«, som hendes mand 

Lyndon LaRouche og hun selv, så vel som Schiller Insti-

tuttet, har kæmpet for i årtier. 

Hun appellerede til deltagerne om at sætte dette alter-

nativ på verdensdagsordenen ved at cirkulere idéerne i 

vores nye rapport gennem at arrangere interviews, kom-

mentarer, kontakte folk fra erhvervslivet, der ville få 

gavn af Verdenslandbroen, cirkulere vores resolution og 

generelt ved at arbejde sammen med os i fremtiden. 

 

Lyt til de seneste nyhedsopdateringer på Radio Schiller:  

 

www.schillerinstitut.dk 

 

KOM TIL POLITISK ORIENTERINGSMØDE 

v/formand Tom Gillesberg: 

Torsdag 12. februar 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 

 

I dette nummer: 

HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche:  

7. feb. 2015: På randen af en atomar apokalypse:  

Verden behøver en fredsplan, Læs side 2 

 

Fra LaRouche-bevægelsen 8. feb. 2014:  

Hvis I er slaver af London og Wall Street,  

får I global atomkrig, Læs side 1 

 

BRIKS er det eneste alternativ til truslen om  

Tredje Verdenskrig, Læs side 4 

 

Fra LaRouche-bevægelsen 8. feb. 2015: 

Hvis I er slaver af London og Wall Street, 

får I global krig 

Hvis kansler Merkels og præsident Hollandes pludse-

lige mission til Moskva, og deres fem timer lange møde 

med præsident Putin, er mislykkedes i denne weekend – 

hvilket ikke er sikkert, men et sandsynligt resultat – vil 

det være mislykket på randen af generel krig, var stort 

set, hvad Hollande bagefter sagde. 

Disse europæiske ledere brød bestemt med Obama 

over oprustningen af Kievregimet for at bekrige Rusland. 

Men de forbliver fortsat fastlåst i de britiske bankierers 

katastrofale sammenbryg af euroen og eurozonen, med 

deres traktater om verdensfascisme og regler for økono-

misk ødelæggelse. Og dette er det, der sluttelig var driv-

kraften bag konfrontationen med krig mod Rusland, og 

mod BRIKS. 

Bed Rusland om at acceptere Hitlers egne nazister, 

der dominerer i Kiev, og 30.000 NATO-tropper opstillet 

langs Ruslands grænser i et halvt dusin lande? Som Lyn-

don LaRouche insisterede fredag for at tydeliggøre de 

virkelige omstændigheder,  

»Fjern [viceudenrigsminister] Nulands nazister! Ellers 

har I ikke en chance for at undgå krig.«   

Helga Zepp-LaRouche kritiserede kraftigt Merkel i en 

strategisk vurdering den 6. februar: Samtidig med, at de 

køler Londons og Obamas krigspolitik af, kræver hun og 

finansminister Schäuble streng overholdelse fra Græken-

lands side af euroens og ECB’s »principper og traktater«, 

som er det ødelæggende problem for hele Den europæi-

ske Union, og sandsynligvis vil bryde den.  

(Fortsættes side 3) 
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Intet betydningsfuldt opnås uden kamp (og dette er ganske afgjort en kamp). GÅ MED I KAMPEN! 

HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche: 

På randen af en atomar apokalypse: 

Verden behøver en fredsplan 

 

7. feb. 2015 – Hvis kansler Merkels og præsident Hol-

landes rejse til Moskva – bodstavelig talt nogle få minut-

ter i tolv – skal have en realistisk chance for at føre til 

virkeliggørelsen af en fredsplan, så er dette sandsynligvis 

den allersidste chance for at rette den transatlantiske poli-

tiks systemiske fejltagelser, der har ført verden til randen 

af Tredje Verdenskrig, såvel som også til det systemiske 

finanskollaps. Det kan i hvert fald ikke gøres på basis af 

den mindste fællesnævner og halve løsninger: Verdens-

freden kan udelukkende kun bevares, hvis den geostrate-

giske konfrontation med Rusland og Kina erstattes af et 

fuldstændig nyt paradigme. Europa og USA må tage 

imod præsident Xi Jinpings tilbud om samarbejde med 

BRIKS-staterne om en ny, økonomisk verdensorden. 

Åbenbart under indtryk af den umiddelbart forestående 

levering af tunge våben fra USA til Ukraine, og dermed 

den akutte fare for en militær optrapning til krig i Europa 

– hvilket blev omtalt selv i Tagesschau i midten af sidste 

uge – tager Hollande og Merkel initiativet til deres rejse 

til Kiev og Moskva. Ifølge medierapporter underrettede 

de først den amerikanske udenrigsminister Kerry aftenen 

før. I virkeligheden er det ikke blot en krig i Europa, der 

truer; men lunten til en global atomkrig er allerede an-

tændt. 

I tilfælde af, at der under forhandlinger mellem Putin, 

Poroshenko, Merkel og Hollande opnås enighed om en 

variant af den fredsplan, som Putin præsenterede midt i 

januar måned, altså mere autonomi til områderne i Øst-

ukraine, der er besat af oprørerne, mere beskyttelse af det 

russiske sprog og kultur i denne region, en mulig aner-

kendelse af de territoriale vindinger, som oprørerne har 

vundet siden afslutningen af Minsk-aftalerne i september 

2014, såvel som de oprindelige Minsk-aftaler – så ville i 

det mindste den umiddelbare optrapning mod en potentiel 

udslettelse af menneskeheden blive afbrudt. Men krigsfa-

ren ville på ingen måde være overvundet.  

Formand for Dumaen, Sergei Naryschkin, har netop 

på en konference i anledning af 70-års dagen for Jalta-

konferencen i 1945 advaret om, at Vesten vedvarende 

vægrer sig ved at anerkende konsekvenserne af, at Rus-

land er inddæmmet af missilforsvarssystemer: »Kun en 

blind kan ignorere, hvilken trussel, missilforsvarssyste-

met, NATO’s udvidelse mod øst og rækken af amerikan-

ske militærinterventioner udgør, og som FN’s Sikker-

hedsråd har omgået«, sagde Naryschkin. Som reaktion på 

disse trusler har Rusland sat sine strategiske atomraketter 

og mobile installationer i forhøjet beredskab i seks regio-

ner. 

Selv om Merkel og Hollande med hensyn til Ukraine i 

allersidste øjeblik forsøger at trække i nødbremsen (om et 

resultat vil følge er ved redaktionens slutning uvist): Med 

hensyn til konfrontationen med den nye, græske regering 

reagerer Den europæiske Centralbank (ECB), Bundes-

bank, Merkel og Schäuble snarere som de berygtede be-

tonhoveder i de sidste dage af DDR. For dem kan hver-

ken en gældsnedsættelse eller en gældskonference, som 

den i 1953 for Tyskland, diskuteres, og ECB er, med sin 

beslutning om ikke længere at acceptere græske statsob-

ligationer som sikkerhed for kredit og i stedet henvise 

landet til de dyrere nødkreditter, endda gået over til yder-

ligere konfrontation. Europæiske principper og aftaler må 

overholdes, insisterer Schäuble, også selv om netop den-

ne arrogance og uforsonlighed måtte fremskynde euroens 

undergang. 

Men netop disse principper og aftaler er problemet. 

For det var netop Trojkaens nedskæringspolitik, der umu-

liggjorde en økonomisk genrejsning i Grækenland, øde-

lagde en tredjedel af den græske økonomi og styrtede den 

græske befolkning ud i fortvivlelse. Jeg advarede lige fra 

begyndelsen om, at denne nedskæringspolitik i traditio-

nen efter Heinrich Brüning ikke kunne fungere, og alle-

rede i februar 2008, altså kort tid efter underskrivelsen af 

Lissabon-traktaten, advarede jeg om, at ratificeringen af 

denne traktat ville betyde det samme som at underskrive 

en ny Versailles-traktat – og det endda for hele Europa – 

og at man ikke skulle glemme, at roden til Anden Ver-

denskrig lå i den første Versailles-traktat. Finansminister 

Varoufakis understregede i et interview med Die Zeit, at 

megen lidelse kunne have været forhindret, hvis man 

dengang havde brudt Versailles-traktaten, og at det nazi-

stiske partis »Gyldne morgenrøde« blev den tredjestørste 

magt i landet som en reaktion på den forordnede nedskæ-

ringspolitik. 

Men mens betonhovederne kun retter deres indskræn-

kede blik mod banksektorens interesse – for det var ude-

lukkende den, som både nedskæringspolitikken, der har 

styrtet hele Sydeuropa ud i ulykke, som også »rednings-

pakkerne«, der tilflød, ikke grækerne, men de europæiske 

banker, kom til gode – så fortættes i det øvrige Europa og 

i mange dele af verden billedet af de brutale tyskere, ved 

hvis medicin sydeuropæerne er blevet forgiftet, og som 

nu er for fornærede til at give grækerne den samme chan-

ce, som USA gav Tyskland efter Anden Verdenskrig. For 

uden Marshall-planen og gældskonferencen i 1953, der 

halverede Tysklands totale gæld og knyttede tilbagebeta-

lingerne til eksportoverskuddet, ville Tyskland aldrig 

have udviklet sig fra en ruinhob og til landet med det 

tyske, økonomiske mirakel, som hele verden beundrede. 

Som reaktion på ECB’s politik og Schäubles hårde 

linje går nu allerede titusinder af mennesker i flere græ-

ske byer på gaden for at støtte regeringen Tsipras. I Ma-

drid demonstrerede 300.000 mennesker forgangen lør-

dag.  

Hvis EU, ECB og den tyske regering holder fast i de-

res kompromisløse holdning, truer euroen med at bryde 

sammen på kaotisk vis. Schäuble-folkenes demonstrerede 

hjerteløshed kan kun forværre den sociale katastrofe; de 

begriber tydeligvis ikke, hvad det er for en historisk ud-

vikling, der udspiller sig.  

 

Verden som vilje og forestilling 

Der findes en løsning; men dens virkeliggørelse kræ-

ver beslutsom handling fra den tænkende del af den eu-

ropæiske befolkning. Nu som før ligger tilbuddet fra den 

kinesiske præsident Xi Jinping på bordet om, at USA og 

andre store stater, altså f.eks. Tyskland, Frankrig, Italien 
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osv., i fællesskab med BRIKS-staterne bør opbygge Den 

nye Silkevej og de nye kreditinstitutioner som Asiatisk 

Infrastruktur-Investeringsbank, AIIB, Den nye Udvik-

lingsbank, NDB, og andre kreditinstitutioner, der udeluk-

kende kun er rettet mod finansiering af realøkonomien. 

Med dette tilbud ligger konturerne af en ny fredsorden 

for det 21. århundrede lige foran vore øjne. 

Der er en pakke af forholdsregler, der på en ordnet 

måde, og uden tilbagevenden, ville trække verden tilbage 

fra afgrunden, og som på grundlag af gennemprøvede 

eksempler ville føre verden ind i en ny æra med interna-

tionalt samarbejde: 

For det første: Der må omgående afholdes en gælds-

konference som i 1953 – men ikke blot for Grækenland, 

men for hele den samlede, europæiske, eller endnu bedre, 

transatlantiske gæld, for det er ikke kun Grækenland, der 

ikke kan betale sin gæld; men så godt som alle »Too-big-

to-fail«-bankerne i USA og Europa er håbløst bankerot, 

med udestående derivatkontrakter, der udgør mere en 

tyve gange hele verdens bruttonationalprodukt.  

En sådan konferences første skridt må være indførslen 

af en opdeling af banksystemet i traditionen efter Roose-

velts Glass/Steagall-lov, der stiller de kommercielle ban-

ker under statsgaranti og tvinger investeringsbankerne, 

uden såkaldte redningspakker, uden en såkaldt »kvantita-

tiv lempelse«, altså pengetrykning, og uden at have ad-

gang til de kommercielle bankers indlånskonti, til at 

bringe orden i deres regnskaber og i givet fald erklære sig 

insolvente. Det vil sige, at der må sættes en stopper for 

kasinoøkonomien, én gang for alle. 

Det andet skridt må være skabelsen af et kreditsy-

stem, der er baseret på Alexander Hamiltons principper 

om en Nationalbank, og som i amerikansk historie en 

blevet genoplivet af blandt andre Lincoln og Franklin D. 

Roosevelt med hans Reconstruction Finance Corporation, 

og på grundlag af hvilken det tyske Kreditanstalt fur 

Wiederafbau blev skabt efter Anden Verdenskrig, og 

uden hvilken det tyske, økonomiske mirakel aldrig kun-

net være hændt. 

For et tredje kan dette nye kreditsystem danne 

grundlag for samarbejde med BRIKS-staternes nye ban-

ker. De omfattende projekter, der allerede er blevet ved-

taget af BRIKS og staterne i Latinamerika, Asien og 

Afrika – altså opbygning af infrastruktur, energi, vand-

styringsprojekter, videnskabeligt samarbejde, rumfart 

osv. – tilbyder et perspektiv om økonomisk vækst i man-

ge årtier i fremtiden, en virkelig »Win-win-politik« for 

alle deltagende stater, som Xi Jinping hele tiden under-

streger. 

For det fjerde kan i denne sammenhæng den Mar-

shall-plan sættes på dagsordenen, som Schiller Instituttet 

allerede i 2012 med titlen »Et økonomisk mirakel for 

Middelhavsområdet og Sydeuropa« offentliggjorde, og 

som, gennem en naturlig forlængelse af Den eurasiske 

Landbro via flere ruter, kan forbindes med et infrastruk-

turnetværk i Afrika. 

Løsningen på den eksistentielle krise, på grundlag af 

allerede efterprøvede koncepter, eksisterer altså, og den 

virkeliggøres allerede af en stor gruppe nationer, der 

tilsammen udgør mere end halvdelen af den menneskeli-

ge slægt. Schiller Instituttet har indledt en international 

kampagne for at udbrede kendskabet til denne mulighed 

for samarbejde med BRIKS-staterne om en ny, retfærdig, 

økonomisk verdensorden over hele verden – for dette er, 

som følge af kontrollen med de etablerede medier, knapt 

nok kendt – og for at mobilisere det størst mulige antal 

støtter og aktivister. En resolution herom er allerede ble-

vet underskrevet af flere tusinde mennesker, herunder af 

flere end 300 betydningsfulde repræsentanter for institu-

tionerne.  

Hjælp os med at trække verden væk fra atomkrigens 

afgrund og virkeliggøre et nyt paradigme med fredeligt 

samarbejde mellem nationerne på denne planet, ved at 

underskrive denne appel, ved at udbrede den så meget 

som muligt og vinde flere menneskers underskrift på 

den! 

Henvisning til resolution:   

http://schillerinstitut.dk/si/?p=2702 

 

(Fra side 1) 

Helga minder de europæiske læsere om, at hun i fe-

bruar 2008 advarede om, at Lissabon-traktaten ville være 

en ny Versaillestraktat og, ligesom den første, ville inde-

holde kimene til krig og fascisme. 

Euroen var Londons finansimperialisters fængsel for 

Europa – Margaret Thatchers og George H.W. Bush’ 

»Britisk vesteuropæiske Kompagni« - og det er London, 

der nu er ude på at bekrige BRIKS for disses frækhed 

med at vokse økonomisk og produktionsmæssigt. Lon-

dons marionet, Obama, har tydeligvis skubbet de europæ-

iske »allierede« fra sig og skræmt dem på dette farlige 

tidspunkt, men de forbliver fortsat slaver af Londons 

økonomiske fængsel. 

Den nye, græske regering vil imidlertid ikke gå med 

til at fortsætte deres nations selvdestruktion, og de har nu 

flertallet af grækernes udtrykkelig støtte, samt også støtte 

i den voksende bevægelse for anti-nedskæringspolitik i 

andre lande. Premierminister Tsipras vil formelt meddele 

sin politik i parlamentet i dag. Selvom det flyver med 

trusler fra EU, fortsætter Grækenland med at satse på 

genforhandling f gælden og investering i Grækenlands 

realøkonomi. 

Vi har den løsning, der vil virke og kan lade sig gøre 

for, som LaRouche siger, at aflive den døde gæld og 

derivatboblen, knuse Wall Streets og Londons magt og 

erstatte det med nye, produktive kreditinstitutioner, der 

kan tilkobles de BRIKS-allierede landes institutioner. 

Og vi har det unikt magtfulde våben imod terrorisme 

og krig, som vi har skabt, nemlig kampen om de »28 

sider«, der afslører saudiernes og briternes »Londoni-

stan«-ansvar for terrorismen. Der rapporteres og debatte-

res nu om denne kamp for af afklassificere disse doku-

menter over hele verden, hele tiden. LaRouche under-

stregede i fredags, at dette ikke er nok: Obama må bankes 

med dette for at fremtvinge den faktiske frigivelse af de 

hemmeligstemplede dokumenter. Han dækker over bri-

ternes og saudiernes krigs- og terrorforbrydelser, og han 

er medskyldig i dem. Han må besejres på dette grundlag 

og tvinges til at gå. 

 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=2702
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BRIKS er det eneste alternativ til truslen om 

Tredje Verdenskrig 

2. feb. 2015 – Mens Det britiske Imperium og dets 

hovedredskaber – Barack Obama og NATO – optrapper 

provokationerne imod Rusland, der kun kan ende med 

Tredje Verdenskrig, har Helga Zepp-LaRouche, Schiller 

Instituttets stifter, indledt en rundrejse til de europæiske 

hovedstæder, ikke blot for at slå alarm over den umiddel-

bart overhængende fare for atomkrig, men også for at 

vise alternativet, der er skitseret i EIR’s Specialrapport, 

»Den Nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen«, der blev 

udgivet i december 2014. 

Helga Zepp-LaRouche var hovedtaler ved tre EIR-

arrangementer i sidste uge, hvor hun præsenterede et 

omfattende billede af den kendsgerning, at en ny, retfær-

dig, økonomisk verdensorden er ved at vokse frem, og 

som etableres af BRIKS (Brasilien, Rusland, Indien, 

Kina og Sydafrika). Det er Wall Streets/Londons finans-

imperiums reaktion over for deres egen bankerot og er-

statning, der skaber faren for krig, sagde hun. Den eneste, 

fornuftige respons – der blev gjort endnu mere mærkbar 

af de græske valgresultater – er, at de europæiske natio-

ner og USA begraver Wall Street og City of London og 

tilslutter sig BRIKS i en forceret indsats for at skabe en 

videnskabelig og økonomisk renæssance. 

 

Berlin 

Fr. Zepp-LaRouches foredragsturne begyndte den 27. 

jan. i Berlin, Europas politiske nervecenter, med et semi-

nar, der havde et par dusin deltagere, hvoraf mange hav-

de tilknytning til politiske eller økonomiske institutioner. 

Dette arrangement, der blev filmet af det kinesiske Xin-

hua, vil utvivlsomt give genlyd i den kamp, der raser i 

Tyskland over kansler Merkels konfrontationskurs over 

for Rusland. 

Ledende politiske og militære personer pyntede ikke 

på ordene i deres fordømmelse af balancekunsten over 

for Rusland og i deres påpegning af, at det kun kan føre 

til en udslettelseskrig. Pensionerede general Harald Ku-

jat, tidligere chef for NATO’s Militærkomite (2002-05), 

har ført en kampagne for at overbevise NATO om, at de 

skal opgive en militærkonflikt i Ukraine. Han har fået 

tilslutning fra så fremtrædende personer som Horst Telts-

chik, en af arkitekterne af kansler Helmut Kohls diploma-

ti, der gjorde den fredelige genforening af Tyskland mu-

lig, og Gernot Erler, Tysklands aktuelle koordinator for 

russisk politik (se EIR 23. jan.). (Se også vores rapport 

om krisen i Ukraine). 

Til forskel fra Helga Zepp-LaRouche, der er formand 

for det tyske parti Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet 

(BüSo), har disse kræfter imidlertid ikke identificeret en 

strategi, der kan vinde freden. 

Ved arrangementet i Berlin fik Helga Zepp-LaRouche 

tilslutning fra en repræsentant fra Det kinesiske Kultur-

center i Berlin, Chen Jianyang, der rapporterede om, hvor 

vigtig Den nye Silkevej er, som betyder den samme me-

kanisme med at bygge bro mellem Europa og Asien, som 

den antikke Silkevej betød. Dengang, som nu, er det ikke 

bare materielle, men også kulturelle, videnskabelige og 

religiøse ’varer’ og idéer, der udveksles, sagde han. Ka-

melen er blevet udskiftet med højhastighedsjernbaner, og 

dette udviklingsperspektiv bringer nu 40 lande, med i alt 

4 mia. mennesker, sammen i et samarbejde. Tyskland og 

Kina, konkluderede Chen, kunne, gennem et strategisk 

partnerskab, blive en drivkraft i genoplivningen af den 

globale økonomi.  

 

Frankfurt 

Frankfurt am Main, det tyske finanscenter, var stedet 

for fr. Zepp-LaRouches næste seminar om Den nye Sil-

kevejs-rapport. Blandt deltagerne var repræsentanter fra 

Kina, Rusland, Egypten, Tchad og Iran, såvel som også 

tyskere, der arbejder i og med disse lande. 

Efter at fr. Zepp-LaRouche havde givet en briefing 

om faren for krig, og udviklingen i BRIKS, var der en 

livlig diskussion. Mange af deltagerne fordømte den 

’grønne’ ideologi, som Den europæiske Union har vedta-

get, men den mest lidenskabelige diskussion drejede sig 

om nødvendigheden af at ændre uddannelsessystemet, 

væk fra perspektivet om massemord, der er fremhersken-

de i det grønne paradigme, og tilbage til den klassiske, 

humanistiske tradition, som Tyskland engang var legem-

liggørelsen af. Dette perspektiv blev forsvaret af deltage-

re, både tyskere og udlændinge, inklusive især deltagere 

fra Afrika. 

 

København 

Fr. Zepp-LaRouches næste stop var i København den 

30. december. Her var hun hovedtaler ved et seminar for 

diplomater, der afholdtes i Det russiske Kulturcenter, der 

tiltrak repræsentanter fra 13 ambassader, samt danske 

erhvervsfolk og Schiller Instituttets organisatorer.  

Efter hendes præsentation af både krigsfaren og 

BRIKS-alternativet, talte ligeledes talsmænd fra tre af de 

fem BRIKS-nationer – Alexey Koleshnikov, Rusland; Hu 

Yi, Kina, og Machiel Renier van Niekerk, Sydafrika. Fra 

salen var der også deltagelse fra den brasilianske repræ-

sentant. Den sydafrikanske repræsentants indlæg blev 

clearet til offentliggørelse, og findes omstående. (EIR, 6. 

februar, 2015). 

 

Der kommer mere 

Der er planlagt flere arrangementer om Den nye Sil-

kevej-rapport i Europa i de kommende uger, idet det er 

hensigten at slå på trommer for BRIKS, for hermed at 

drukne krigstrommerne – og for at støtte et afgørende 

skift i USA, der har samme perspektiv.  

  

Uddel BROCHUREN: 

HVORFOR USA OG EUROPA 

MÅ GÅ MED I BRIKS 

– En ny, international orden for menneskeheden. 

Trykt version, 20 sider. 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=4898 

eller ring 35 43 00 33 og bestil. 

Det er Danmarks kommende politik, hvis vi ikke skal 

ende som et tilbagestående museum! 

Bliv medlem af Schiller Instituttet med en forpligtelse til 

at løse krisen i verden.  

http://schillerinstitut.dk/si/?p=4898

