
Tom Gillesberg (ansvarsh.) Eget tryk.

For 25 år siden var verden i en tilstand af eufori. Den kolde Krig var slut, og russerne ønskede 
at opbygge et fælles europæisk hus sammen med vesteuropæerne. I dag er vi måske tættere på en 
atomkrig end under Den kolde Krig. Hvordan og hvorfor er vi endt der? Og hvilken rolle har både 
NATO’s og EU’s udvidelse spillet i den udvikling? Jens Jørgen Nielsen kommer med sin vurdering 
af baggrunden for den eskalerende og farlige udvikling.

Drivkraften i den strategiske krise er spændingen mellem det voksende kollaps af det vestlige, 
transatlantiske finanssystem og fremvæksten af en ny global magtfaktor i form af BRIKS-landene 
(Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika), som er blevet omdrejningspunktet for etableringen 
af en ny retfærdig økonomisk verdensorden. Tom Gillesberg vil fremlægge et alternativ til konfron-
tation og krig. Danmark, Europa og USA bør samarbejde med BRIKS, der allerede er i færd med at 
etablere en Ny Udviklingsbank og en monetær fond.

Kina er med sin politik for Den nye Silkevej i gang med at bygge infrastrukturprojekter og etab-
lere nye kreditinstitutioner, som Danmark og resten af verdens nationer er blevet inviteret til at del-
tage i, og som vil muliggøre økonomisk udvikling og samarbejde mellem alle verdens lande.

Kom til mødet og vær med i netop den diskussion, der vil afgøre vores fremtid.
Invitér gerne andre og ring ind for at bestille flere invitationer.

Russisk Samfund i Danmark – www.russam.dk
Schiller Instituttet – www.schillerintitut.dk – 35 43 00 33, 53 57 00 51

På vej mod atomkrig 
med Rusland?

Fredag den 27. marts kl. 19:00
Gratis adgang, Salen, Medborgerhuset på Biblioteket, Danasvej 30 B, Frederiksberg

Russisk Samfund i Danmark og 
Schiller Instituttet inviterer til debatmøde:

Eller samarbejde med BRIKS-
landene om økonomisk udvikling?

Jens Jørgen Nielsen
Journalist, ruslandsekspert, underviser og 
forfatter. Tidligere journalist for Politiken 
i Rusland og forfatter til bogen ”På egne 
præmisser, Putin og det nye Rusland”

Tom Gillesberg
Formand for Schiller Instituttet og 
LaRouche-bevægelsen i Danmark, og 
kandidat uden for partierne til Folketinget


