INVITATION:
Schiller Instituttets Venner,
Schiller Instituttet
og Executive Intelligence
Review
inviterer
til
seminar/valgmøde:
INDEN NYT FINANSKRAK:
DANMARK SKAL MED I DEN NYE
SILKEVEJ:
Dato 10. nov. 2017
Dato: Fredag, 10. november, 2017
Tid: 15:00 – 18:00
Sted: Frederiksberg
Talere:
Særlig international gæstetaler: Helga Zepp-LaRouche (via live
videoforbindelse), der er kendt som Den Nye Silkevejslady, på
grund af sine bestræbelser for, i hundreder af konferencer i
hele verden, at promovere denne politik.
(Se her og her).
Fr. Zepp-LaRouche er ligeledes medforfatter af rapporten, »The
New Silk Road Becomes the World Land-Bridge« (Den Nye Silkevej

bliver til Verdenslandbroen)
Tom Gillesberg: Kandidat for Schiller Instituttets Venner
(SIVE) til posten som Københavns borgmester og til
regionsrådet i Region Hovedstaden; formand for Schiller
Instituttet i Danmark og chef for EIR’s bureau i København.
Mødet vil blive afholdt på engelsk, med tolkning til dansk.
Gratis adgang; indtegning nødvendig.

Indtegning:
Feride Istogu Gillesberg: 25 12 50 33; 35 43 00 33;
info@sive.dk
Michelle Rasmussen: 53 57 00 51; 35 43 00 33; info@sive.dk

Schiller Instituttets Venner har opstillet kandidater i det
aktuelle, danske kommunalvalg 2017 med kampagnesloganet:
»Inden et nyt finanskrak: Danmark skal med i Den nye Silkevej«
på valgplakaterne, som på fremtrædende steder er ophængt i
København, i den københavnske forstad Brøndby, og i Jylland, i
Aarhus og Randers.
Dette valg finder sted på et tidspunkt, hvor et nyt paradigme
for menneskeheden er ved at blive til virkelighed. Spørgsmålet
er, om Danmark helhjertet vil blive en del af den nye,
retfærdige, økonomiske verdensorden, som Schiller Instituttets
Venner, med Tom Gillesberg som spidskandidat, og Schiller
Instituttet, under Lyndon LaRouches og Helga Zepp-LaRouches
lederskab, i årtier har ført kampagne for, eller ej.
På den ene side, så står finanssystemet, baseret på Wall
Street og City of London, på randen af et finanskollaps, der
er større end det i 2007-2008, og med mange faktorer, der

kunne udløse krakket.
På den anden side, så er politikken for Den nye Silkevej/Den
eurasiske Landbro/Verdenslandbroen, som Schiller Instituttet
foreslog efter Berlinmurens fald og Sovjetunionens kollaps, nu
i færd med at blive en realitet, siden den kinesiske præsident
Xi Jinping annoncerede Ét Bælte, én Vej (OBOR) / Bælte & Vej
Initiativet (BRI) i 2013. Siden dette tidspunkt har Schiller
Instituttet ført kampagne for, at Europa og USA tilslutter
sig. I begyndelsen var der en negativ respons, med baggrund i
den gamle, geopolitiske tankegang.
Men det tempo, i hvilket man bygger en alliance for en
moderne, infrastruktur-baseret, økonomisk udvikling og byggeri
af projekter, er betagende, med 70 lande, der pr. maj måned,
2017, er involveret. Alliancen for fremskridt er blevet
udvidet fra at forbinde Europa og Asien, og til Afrika,
Mellemøsten og Latinamerika. De fleste østeuropæiske nationer
har tilsluttet sig, og én efter én indser de vestlige,
europæiske nationer, at deres fremtid afhænger af, at de
springer med på dette tog i bevægelse.
I Danmark udtrykte statsministerens særlige repræsentant til
Bælte & Vej Forum i Beijing i maj, minister Karen Ellemann,
støtte til Bælte & Vej Initiativet (BRI), og Danmark er det
eneste, nordiske land, der har indgået et Omfattende
Strategisk Partnerskab med Kina; men Danmark er foreløbig kun
involveret i nogle få infrastrukturprojekter i Bælte & Vej
Initiativet.
Dette seminar/valgmøde finder sted under præsident Trumps
statsbesøg til Kina den 8. – 10. nov., et statsbesøg, der kan
blive USA’s mulighed for at tilslutte sig BRI sådan, som
Schiller Instituttet i USA har ført kampagne for. Hvis Trump
gør dette, ville det fundamentalt ændre internationale
relationer og bringe USA ind i denne alliance for økonomisk
udvikling, i hvilken Kinas BRI udgør spydspidsen. I realiteten
tilsigter den særlige anklager Robert Muellers efterforskning

af præsident Trump, og som ikke bygger på nogen som helst
kendsgerninger, netop at forhindre et sådant skifte mod en
samarbejdsrelation med både Kina og Rusland.
Seminaret/mødet vil også uddybe nødvendigheden af, at Lyndon
LaRouches Fire Økonomiske Love gennemføres:
1. Glass/Steagall-bankopdeling for at fjerne de spekulative
finansbobler;
2. Oprettelsen af en nationalbank med et statsligt
kreditsystem;
3. U d s t e d e l s e
af
statslig
kredit
til
nøgleinfrastrukturprojekter, som vil øge produktiviteten
og den faktisk anvendte energigennemstrømningstæthed i
produktionen, og;
4. E t f o r c e r e t v i d e n s k a b s p r o g r a m
kernefusionsenergi og rumforskning.

til

opnåelse

af

Desuden kræver Schiller Instituttets Venner en ny, kulturel
renæssance, som omfatter gratis undervisning i klassisk musik
for alle børn, for at berige børnenes kreative evner, som er
den vigtigste faktor for hele menneskeheden.
Vi håber, at du vil være i stand til at deltage i dette
seminar/møde, hvor der bliver tid til en åben diskussion af
disse vigtige spørgsmål.

Vore seneste seminarer/koncerter i København:
En musikalsk dialog mellem kulturer, april, 2017.
Donald Trump og det Nye Internationale Paradigme, december,
2016.
Forlæng Den nye Silkevej ind i Mellemøsten og Afrika, april,
2016.
Kinas politik for »Ét Bælte, én Vej«, april 2015.

Den nye Silkevej bliver til Verdenslandbroen, januar, 2015.
Specialrapport:
Hjemmesiden om EIR-rapporten, Den Nye Silkevej bliver til
Verdenslandbroen.
Den engelske, arabiske og kinesiske version af EIR’s rapport
kan fås ved henvendelse til EIR og Schiller Instituttet i
Danmark.
Pris for den 400 sider lange rapport:
Engelsk: trykt kr. 500, pdf. kr. 300.
Arabisk: trykt kr. 500.
Kinesisk: trykt kr. 500, pdf. kr. 300.
Kontakt venligst tlf. 53 57 00 51 eller 35 43 00 33, eller
si@schillerinstitut.dk

Hjemmesider:
Dansk:
www.sive.dk
www.schillerinstitut.dk

English:
www.newparadigm.schillerinstitute.com
www.schillerinstitute.org
www.larouchepub.com/eiw
www.larouchepac.com

Andre sprog/other languages: Click here.

