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18. juni, 2017 – Schiller Instituttets 4 mand store delegation
fik skabt en del opmærksomhed ved at synge tostemmig kanons,
som fik mange mennesker til at stoppe op, og vi uddelte
Schiller Instituttets Nyhedsorientering, der handler om den
historiske konference i Beijing, “Bælte & Vej Forum”. På vores
plakat stod der, »Fremtiden ligger i Kinas Bælte & Vej«, med
et billede af infrastruktur, der binder verden sammen.

Vi deltog i debatmøder, hvor vi kunne stille relevante
spørgsmål.
Vi
uddelte
over
900
eksemplarer
af
Nyhedsorientering og kom i samtale direkte på stedet med mere
end halvdelen af de mennesker, der tog vores materiale. Vi har
bl.a. talt med folk, der har været i Kina og er meget
begejstret for den udvikling, der er i gang dér. Mange af de
mennesker, vi talte med, kunne huske os fra før. En dame kom
op til os og sagde, »Det er jo jer, der har talt om
Silkevejen, før det blev til Kinas politik«. Hun var meget

imponeret over, at Kina har vedtaget den Nye Silkevej, og hun
tog vores materiale med stor interesse. En bornholmer stoppede
op, da han kendte os fra før og i mange år havde støttet os.
Han var glad over at se, at hans støtte har båret frugt.
Vores sang fik mange mennesker til at komme op til os. Mange
stoppede op for at lytte, fordi, som nogle sagde, det varmede
deres hjerte. Flere klappede og andre kom op til os for at
rose os for at synge så dejligt.
Den første dag var det hovedsaglig sang og uddeling; de andre
dage deltog vi i flere debatter og blandede os med spørgsmål.
På Folkemødets anden dag deltog Schiller Instituttets
repræsentanter i et politisk møde, der fandt sted i
Akademikernes Hus, organiseret af DJØF’erne. Emnet var
»Verdensordenen efter Trump og Brexit«, hvor Mogens Lykketoft
(S), Storbritanniens ambassadør til Danmark Dominic Schroeder
og USA’s fungerende ambassadør Laura Lochman talte.
Diskussionen var meget baseret på den forandring, der er i
gang omkring den kendsgerning, at Donald Trump er blevet valgt
til præsident, hvilket Mogens Lykketoft ikke var så glad for.
Mogens udtrykte mest sin bekymring for, at USA har trukket sig
ud af Paris-klimaaftalen, og at Trump ikke vil samarbejde med
Kina. Vi benyttede muligheden for at stille nogle spørgsmål.

Feride
på
Folkemødet 2017
Feride I. Gillesberg fik stillet første spørgsmål, hvor hun
bl.a. sagde:
»For en måned siden var der ’Bælte & Vej Forummet’ i Beijing,
hvor USA havde en særlig udsending, Matthew Pottinger.
Konferencen skulle konsolidere Kinas politik for Bælte & Vej,
der omfatter hele verden; ikke kun Kina. Bælte & Vej er

allerede nu omkring 30 gange større en Marshallplanen (for
Europa efter krigen). Den amerikanske præsident er åben over
for samarbejde omkring det. Det andet, vigtige spørgsmål er
samarbejdet med Rusland … De amerikanske medier har kørt en
kampagne for at begå karaktermord på præsidenten, lige siden
han blev valgt, i bl.a. New York Times, og med et
teaterstykke, ’Julius Cæsar’, der spilles i New York Central
Park, og som går ud på at myrde den amerikanske præsident. Der
er et billede i omløb, hvor præsidenten har fået skåret
hovedet af … Scenen er sat til at myrde præsidenten. Det gamle
paradigme med Hillary Clinton, Barack Obama, briterne, MI6 og
de britiske imperialister vil have en unipolær verden. Den nye
præsident er åben over for en multipolær verden … Medierne
skulle jo netop dække, at det, præsidenten vil, er en positiv,
og ikke en negativ ting.«
Derefter blev der taget tre andre spørgsmål, hvor Lissie
Brobjerg fra Schiller Instituttet kom til som den sidste. Hun
understregede følgende i sit indlæg:
»Lyndon LaRouche siger, at kuppet mod Trump vil føre til
generel krig; hvad skal vi gøre for at forhindre det, således
at Trump kan opbygge USA og skabe samarbejde med Rusland og
forhindre en verdenskrig og skabe fred?«.

Lissie
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Ordstyrerne prøvede at underspille de to kontroversielle
kommentarer. Den fungerende britiske ambassadør sagde straks,
at han ikke har tænkt sig at svare på 90 % af de ting, der
blev taget op i diskussionen.
Mogens Lykketoft, der stod og sagde, han er bekymret over
Trumps forhold til Kina, ignorerede totalt, hvad der blev
taget op; han skiftede emnet tilbage til den gamle verden med
Paris-aftalen og klimaforandring.

Vi delte på dette debatmøde vores Nyhedsorientering ud til
flere deltagere, der gerne vil læse vores materiale.

Kort efter fik vi mulighed for at tale på »speakers corner«,
der er et åbent forum til korte taler, som Bornholms Tidende
organiserer, så andre holdninger end de officielle også kan
komme til udtryk.
Feride I. Gillesberg fik ordet og benyttede chancen til at
fortælle om den historiske konference, »Bælte & Vej Forum«,
der fandt sted i Beijing.
»Vesten burde deltage i det paradigmeskifte, som »Bælte & Vej
Initiativet« repræsenterer for udvikling af hele verden. Det
er kampen mellem på den ene side dem, der vil have en unipolær
verden og dem, der er for en multipolær verden. Obama,
Hillary, MI6 og det Britiske Imperium kæmper for at bevare den
gamle, unipolære verdensorden. Det er årsagen til angrebene på
den amerikanske præsident, som skal stoppes. I stedet skal vi
tilslutte os det nye paradigme.«
Feride sluttede talen med at synge den kinesiske sang,
»Kangding Lovesong«. Flere af tilhørerne ville gerne læse
Nyhedsorientering om Bælte & Vej Forum, og en mand kom senere
op til os for at sige, hvor bevægende den kinesiske sang var.
Schiller Instituttet fik mulighed for at deltage i en anden
debat med Rasmus Jarlov (Konservativ; formand for Folketingets
Forsvarsudvalg),
Nick
Hækkerup
(næstformand,
Socialdemokratiet) og Marie Krarup (Dansk Folkeparti) om
»Truslen fra Øst«. Der var 80 mennesker til stede. De to
førstnævnte mente, at Ruslands Putin var en trussel, og at han
havde manipuleret det amerikanske valg, hvilket sidstnævnte
ikke mente. Alle mente dog, at der var brug for øget forsvar.

Lissie Brobjerg fik det første spørgsmål:
»Hej, jeg er Lissie fra Schiller Instituttet. Trump siger, at
han vil samarbejde med Rusland, da han ønsker at forhindre en
atomkrig, og han sagde til et NATO-møde, at han ikke betragter
Rusland som sin nummer 1 fjende; skulle vi ikke hellere
samarbejde med Rusland i stedet for at opspinde historier om,
at de vil erobre verden? Det var jo faktisk Obama, som
støttede neonazister i Ukraine og væltede regeringen«.
Dette skabte tumult, hvorefter Lissie refererede til Stepan
Bandera-folkene (i Ukraine). Marie Krarup tog Lissies
spørgsmål op. Bagefter uddelte vi vores Nyhedsorientering til
deltagerne, der var interesseret i at læse vores materiale.
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Christian Olesen fra Schiller Instituttet talte efter debatten
med Rasmus Jarlov, der under debatten havde beskrevet
begivenhederne i Ukraine fra en meget propagandistisk vinkel.
Christian sagde til Jarlov, at han havde et meget unuanceret
syn på Ukraine, hvortil han svarede, »Det kan man altid sige,
når man ikke har nogen argumenter«! Til det svarede Christian,
at de søde og venlige demonstranter, Jarlov havde beskrevet,
havde brændt folk levende i Odessa. Det fik Jarlov til at
vende ryggen til og skynde sig væk.

Til en debat ved Femerns venner, hvor man diskuterede
fremtidsperspektiverne
for
tunnelen
(Femern
Bæltforbindelsen), fik Lissie Brobjerg det første spørgsmål:

»Hvad tænker I om ideen om, at Danmark går med i Kinas Nye
Silkevej? De vil forbinde hele verden med store
infrastrukturprojekter, højhastighedstog, tunneller og broer,
og projektet er nu 30 gange større end Marshallplanen.«
Responsen fra den ene taler var, at hvis Kina havde stået for
tunnellen, havde den allerede været færdig i går, men at, i
Danmark har vi dog en demokratisk proces, hvilket han
foretrækker. Flere mennesker kom bagefter op til Lissie for at
få en Nyhedsorientering, inklusive ordstyreren og den anden
taler, der glad modtog en Nyhedsorientering.

Feride diskuterer
Den tredje dag på Folkemødet begyndte med et debatmøde, der
fandt sted i Enhedslistens telt over emnet, »Russerne kommer«.
Talerne var lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo
Mortensen, forfatter Jens Jørgen Nielsen og Nikolaj Villumsen
(Enhedslisten). Man diskuterede faren for krig med russerne.
Jens Jørgen forsøgte at give deltagerne en idé om, hvordan
russerne tænker, mens de andre analyserede Rusland baseret på,
at Rusland agerer ud fra stormagtspolitiske interesser.
Feride intervenerede blandt andet ved kort at fortælle om den
historiske konference, der fandt sted i Beijing, og om, at
Europa ikke ’skyder sig selv i foden’. Rusland har tilsluttet
sig et samarbejde med Kina omkring Bælte & Vej Initiativet,
som Vesten aktivt burde være en del af. Feride tog spørgsmålet
om NATO’s rolle op, om det ikke er en forældet institution, og
at man skal forstå, at Rusland har set, hvad der er sket med
de nationer, hvor man har lavet regimeskifte, der har
efterladt lande i kaos og elendighed; og at russerne ser
Vestens politik, med regimeskifte i Ukraine og udvidelsen af
NATO, i denne sammenhæng.
Lissie fik nummer to spørgsmål og sagde:

»Trump har gjort det klart, at han vil samarbejde med Rusland,
og der har allerede været en koordinering med russerne.
Effekten har dog været, at New York Times og britiske medier
skriver om en mulig afsættelse af eller mord på Trump, og
flere Hollywood-skuespillere har været ude og fremvise Trump
med et afskåret hoved eller er kommet med voldelige udtalelser
imod ham. Ligger faren for 3. Verdenskrig ikke nærmere i faren
for, at briterne/ Obama/ Hillary og FBI skal lykkes med at få
ham afsat, da de ønsker krig med Rusland?«
Den sidste del af debatten handlede om, hvordan man kunne løse
konflikten mellem Rusland og Vesten. Peter Viggo Mortensen
indrømmede blandt andet, at politikken for regimeskifte har
slået fejl, og at den Nye Silkevej er en naturlig udvikling,
som lande vil gå med til. Den anden del af diskussion handlede
om løsninger. Da fik Christian det sidste spørgsmål og
pointerede blandt andet, at en del af løsningen ligger i, at
man begynder at tale ærligt omkring, hvad Rusland er og gør,
bekyndende med, at Rusland ikke invaderede Ukraine.
I en debat hos Informationen, »Will Trump Last the Entire
Presidential 4 Year Period?«, talte den tidligere amerikanske
ambassadør til Danmark, Rufus Gifford, om sandsynligheden for,
at Trump kunne blive afsat gennem en rigsretssag (impeachment)
gennem det 25. Forfatningstillæg, eller evt. selv gå af. Han
mente ikke, at det var sandsynligt, omend han ønskede det.
Hvis en rigsretssag skal være mulig, kunne det være pga.
’forhindring af udøvelse af retten’ (obstruction of Justice),
men ellers skulle man bruge kræfterne på demokraternes
mærkesager. 300 mennesker deltog, det foregik i centrum og den
generelle konsensus var, at Trump er forrykt. Lissie kom op
til ambassadøren bagefter og sagde, at Lyndon LaRouche havde
sagt, at, hvis Comey og Co. lykkedes med et kup mod Trump,
ville det føre til generel krig, og at briterne var efter
Trump, fordi han vil samarbejde med Rusland, medens Obama
derimod forsøgte at starte en atomkrig med Rusland. Han
skyndte sig blot væk efter at han blev noget chokeret over

det, Lissie sagde.
Vi intervenerede også i et andet møde med titlen »Atomkraft,
ja tak! Hvor skal fremtidens energi komme fra?« i Dansk
Erhvervs telt. I panelet deltog en repræsentant for
Greenpeace, en repræsentant for Århus Universitet og Villumsen
fra Liberal Alliance. Kun hr. Villumsen mente, at man måtte
søge nye energikilder inden for nye teknologier og
understregede, at vindmølle-fanatikerne var religiøse og
foruden ræsonnement. Én fra publikum spurgte ind til thoriumreaktorer, hvor Villumsen havde en god respons, mens ham fra
Greenpeace ævlede om, at det var dyrt og tog lang tid. Lissie
stillede det sidste spørgsmål, hvor hun sagde:
»Nu har vi en situation i verden, hvor man, siden Kinas Bælte
& Vej og BRIKS-projektet, er begyndt at bygge en masse
atomkraftværker; i Sydafrika har man planlagt 11, Bolivia skal
have et atomkraftværk, Kina planlægger at udvinde helium-3 på
Månen til fusionsbrændsel, så verdens fremtid er faktisk
atomkraft. Skal vi ikke hellere gå med dér, da
energigennemstrømningstætheden er meget højere, og med 30
tønder olie har man, hvad der svarer til få gram fusionskraft.
Desuden har Henrik Svensmark (astrofysiker) lavet forskning,
som viser, at solpletter
klimaforandring.«

og

kosmisk

stråling

skaber

Repræsentanten fra Greenpeace sagde blot, at ingen tager
Svensmark seriøst, og at 97 % af alle klimaforskere er enige.
Villumsen svarede positivt og udtrykte respekt for, at nogen
tør tage diskussionen op i et sådant forum.
Bagefter delte vi ud til alle, og mange var interesserede.
Alt i alt var vores tilstedeværelse på Folkemødet på Bornholm
en fantastisk mulighed for at nå ud til så mange borgere,
politikere, akademikere og eksperter med vores ideer, der
dækker politik og fremtidens verden med Bælte & Vej
Initiativet.

– Feride I. Gillesberg; Lissie Brobjerg; Christian Olesen.
Titelfoto: Feride I. Gillesberg i diskussion med en borger på
Folkemødet. På plakaten står der, »Fremtiden ligger i Kinas
Bælte & Vej«.

