Schiller
Instituttet
mobiliserer
danskerne
på
Folkemødet på Bornholm:
Rejser
spørgsmålet
om
Atomkrig og Udmeldelse af
NATO!
Schiller Instituttet i Danmark mobiliserer i disse dage på
Folkemødet på Bornholm for at stoppe atomkrig. … En vigtig
begivenhed, hvor vi fik mulighed for at intervenere, var ved
det Danske Forsvarsakademi. Titlen på deres begivenhed var
”Det danske Forsvar i det nye NATO – henimod Topmødet i juli!”
Blandt talerne var det danske militærs repræsentant ved NATO,
den permanente danske ambassadør til NATO og en militærforsker
fra Københavns Universitet. Der var kun ét eneste
hovedbudskab, nemlig, at ’Rusland må inddæmmes på grund af
sine ”aggressive” handlinger, og Kina er ligeledes en
problemnation, der skal håndteres. Vi stillede det første
spørgsmål og sagde, at NATO bør opløses; at Danmark bør
forlade NATO og undgå atomkrig, og at vi i stedet bør
samarbejde med Rusland og Kina, samt acceptere en multipolær
verden.
18. juni 2016 – Schiller Instituttet i Danmark mobiliserer i
disse dage på Folkemødet på Bornholm for at stoppe atomkrig.
Folkemødet er en stor politisk begivenhed, hvor alle partier,
ministerier, hovedmedier, universiteter, dansk industri,
militæret og mange andre institutioner er samlet til 4 dages
debatter, diskussioner m.m. Omkring 30-40.000 mennesker fra
hele Danmark kommer til dette Folkemøde.
Schiller Instituttet i Danmark deltager med 4 personer. Vi

bærer kropsplakater, der siger ”Atomkrig? Danmark ud af NATO
nu!” på den ene side og ”Win-Win med BRIKS, ikke krig og
økonomisk kollaps” på den anden. Vi uddeler vores danske
Nyhedsorientering og vores internationale NATO-folder til
folk, og vi taler med folk, vi møder på gaden eller ved
interventioner!
Der var en begivenhed med den britiske og den polske
ambassadør til Danmark, om betydningen af NATO. Vi uddelte
vores litteratur ved begivenheden og skabte en hel del
opmærksomhed om atomkrig med vores kropsskilte. Debatten var
styret på forhånd, og man kunne ikke stille spørgsmål. Den
britiske ambassadør gik så langt som til at sige, at Rusland
udgjorde et truende imperium, der må stoppes! Vores litteratur
blev godt modtaget af publikum, og vi havde mange
diskussioner.
En vigtig begivenhed, hvor vi fik mulighed for at intervenere,
var ved det Danske Forsvarsakademi. Titlen på deres begivenhed
var ”Det danske Forsvar i det nye NATO – henimod Topmødet i
juli!” Blandt talerne var det danske militærs repræsentant ved
NATO, den permanente danske ambassadør til NATO og en
militærforsker fra Københavns Universitet. Der var kun ét
eneste hovedbudskab, nemlig, at ’Rusland må inddæmmes på grund
af sine ”aggressive” handlinger, og Kina er ligeledes en
problemnation, der skal håndteres. Vi stillede det første
spørgsmål og sagde, at NATO bør opløses; at Danmark bør
forlade NATO og undgå atomkrig, og at vi i stedet bør
samarbejde med Rusland og Kina, samt acceptere en multipolær
verden.
Mere rapportering fra Folkemødet er på vej.
Se: https://www.facebook.com/groups/1634726746777458/?fref=ts

