Schiller
Instituttets
internationale
videokonference den 5.-6.
september 2020:
Krigsmagernes dommedagskurs,
eller et nyt paradigme blandt
suveræne nationer
forenet gennem menneskehedens
fælles mål?
PANEL I video og engelsk
afskrift (d. 5. sept.):
At
overvinde
geopolitik:
Hvorfor et P-5-topmøde er
presserende nødvendigt nu.
Også paneler II-IV.
Panel I: Se det
talerlisten:

engelske

afskrift

nedenunder.

Her

er

1. Helga Zepp-LaRouche (Tyskland), grundlægger og præsident,
Schiller Instituttet
2. Andrey Kortunov (Rusland), generaldirektør for Det russiske

råd for internationale Anliggender
3. Dr. Edward Lozansky (US), American University i Moskva;
Moskow State University
4. Martin Sieff (USA), senior korrespondent for
udenrigsanliggender, UPI; Senior Fellow, American University i
Moskva
5. James Jatras (USA), tidligere rådgiver, det amerikanske
senats republikanske lederskab
6. Spørgsmål og svar, del 1
7. Marco Zanni (Italien), formand, Europa-Parlamentets gruppe
for identitet og demokrati
8. Oberst Richard H. Black (USA ret.), Tidligere leder af
hærens strafferetlige afdeling i Pentagon; tidligere
statssenator, Virginia
9. William Binney (USA), tidligere teknisk direktør, National
Security Agency og Kirk Wiebe, tidligere Senior Analyst,
National Security Agency
10. Spørgsmål og svar, del 2
Hele konferencen:
Dato: Lørdag og søndag den 5.-6. september 2020
Tid: kl. 16 – 24 dansk tid, eller fra arkivet bagefter.

Sted: Hvis du tilmelde dig her, får du et
link sendt direkte til din e-mail.
Ellers vil vi lægge YouTubes live stream

på vores danske hjemmesides forside.
Paneler: Talerlisten findes nedenunder
PANEL II (Lørdag 21:00 – 24:00 dansk tid)
Videnskabens rolle i skabelsen af menneskehedens fremtid:

PANEL III (Søndag 16:00 – 20:00 dansk tid):
Bælte- og Vejinitiativet bliver til Verdenslandbroen
Franklin D. Roosevelts uafsluttede projekt:

&

PANEL IV (Søndag 21:00 – 24:00 dansk tid):
Opbygning af tillid i internationale relationer: Klassisk
kulturs rolle og bekæmpelse af global hungersnød:
Tilmelding: Klik her for at
talerlisten og opdateringer

tilmelde

dig

og

modtage

Ellers
kan
den
ses
her: www.schillerinstitut.dk eller www.sc
hillerinstitute.com
Kontakt: for mere information: Michelle Rasmussen +45 53 57 00
51, si@schillerinstitut.dk
Foreløbigt konferenceprogram:
Arrangementet udsendes live på Zoom og YouTube. Der vil være
simultantolkning på spansk, fransk og tysk på Zoom-platformen.
(Det følgende er en delvis liste over talerne. Hvert panel
indeholder rigelig tid til spørgsmål og svar.)

PANEL II (21:00 – 24:00 ): Videnskabens rolle i skabelsen af
menneskehedens fremtid
1. Jason Ross (USA), videnskabsrådgiver ved Schiller
Instituttet
2. Dr. Bernard Bigot (Frankrig), generaldirektør for den
internationale termonukleare eksperimentelle reaktor (ITER),
tidligere direktør for den franske kommission for alternativ
energi og atomenergi (CEA)
3. Sergey Pulinets (Rusland), Principal Research Scientist,
Space Research Institute, Det Russiske Videnskabsakademi
4. Dr. Stephen O. Dean (USA), præsident, Fusion Power
Associates (10)
5. Michael Paluszek (USA), Princeton Satellite Systems
6. Philip Tsokolibane (South Africa), head of LaRouche South
Africa
7. Dr. Kelvin Kemm (South Africa), CEO, Stratek Business
Strategy Consultants, former board chairman, South African
Nuclear Energy Corporation
6. Spørgsmål og svar
PANEL III (16:00 – 20:00): Bælte- og Vejinitiativet bliver til
&#39;Verdenslandbroen&#39;: Franklin D.
Roosevelts uafsluttede projekt
1. Dennis Small (USA), latin-amerikansk redaktør, EIR
2. Dr. Natalia Vitrenko (Ukraine), præsident for Progressive
Socialist
Party,
tidligere
parlamentsmedlem
og
præsidentkandidat
3. Michele Geraci (Italien), tidligere minister for økonomisk
udvikling
4. Hassan Daud Butt (Pakistan), tidligere projektdirektør,

CPEC; Administrerende direktør for Khyber
Provincial Board of Investment &amp; Trade

Pakhtunkhwa

5. Marcelo Muñoz (Spanien), grundlægger og præsident emeritus
for Cátedra China, dekan for spanske forretningsmænd i Kina
6. Dr. Björn Peters (Tyskland), fysiker, iværksætter og
politisk rådgiver inden for energi, bæredygtighed og råvarer
7. Spørgsmål og svar, del 1
8. Dr. Joycelyn Elders (USA), tidligere chef for USA&#39;s
sundhedsvæsen m.m.
9. Marlette Kyssama-Nsona (Republikken Congo), farmaceutisk
kemiker, politisk leder af Panafrican League UMOJA og
specialist i folkesundhedsspørgsmål
10. Spørgsmål og svar, del 2
PANEL IV 21:00 – 24:00): Opbygning af tillid i internationale
relationer: Klassisk kulturs
rolle og bekæmpelse af global hungersnød
1. Jacques Cheminade (Frankrig), leder af Solidarite &amp;
Progres, tidligere præsidentkandidat
2. Marcia Merry Baker (USA), EIR-redaktionen
3. Bob Baker og amerikanske landbrugsledere:
Ron Wieczorek, South Dakota cattle rancher, LaRouchePAC
Nicole Pfrang, Kansas Cattlemen’s Association SecretaryTreasurer, cattle rancher
Mike Callicrate, Colorado, cattle rancher, Owner, Ranch Foods
Direct:
4. Paul Gallagher (U.S.), EIR Editorial Board
5. Fred Haight (Canada), Schiller Instituttet
6. Michael Billington (US), chef for asiatiske anliggender,
Executive Intelligence Review

7. Spørgsmål og svar
8. Beethoven-messe i C-dur, opførelse af Schiller Instituttets
kor i New york
City.

Mange mennesker rundt om i verden, som er uvidende om, at en
løsning til de mangfoldige kriser i den nuværende verden
potentielt eksisterer, reagerer med stadigt større
fortvivlelse og radikalisering på den ene eller anden måde,
eller trækker sig tilbage til deres privatsfære. Mistilliden
til regeringer og førende institutioner i størstedelen af
verden har aldrig før været så stor. På et og samme tidspunkt
er vi konfronteret med en pandemi, der er ude af kontrol, et
økonomisk sammenbrud udløst, men ikke forårsaget, af
pandemien, et kommende kollaps af det transatlantiske
finanssystem og den stigende fare, ikke blot for en ny kold
krig, men for at det utænkelige rent faktisk kunne ske, og en
tredje, denne gang atomar, verdenskrig kunne bryde ud. Vi er i
sandhed konfronteret med et systemisk sammenbrud – enden på en
epoke.
Det bliver nu stadigt tydeligere for mange kredse rundt om i
verden, at Lyndon LaRouches advarsel i 1971 var absolut
profetisk: at Richard Nixons ophævelse af Bretton Woodssystemet, ved at erstatte de faste valutakurser med et
internationalt system for flydende valutakurser, og åbningen
af vejen til monetarisme, ville føre til faren for en ny
fascisme, depression, pandemier og krig. Det er også klart, at
hvis vores verden skal undslippe disse meget reelle farer, så
må vi implementere en presserende reorganisation af verdens
finansielle og økonomiske system i den fysisk-økonomiske
tradition fra Leibniz og Hamilton, som LaRouche har været
fortaler for i årtier.
Lyndon LaRouche har i lang tid opfordret til en firemagts-

aftale mellem USA, Kina, Rusland og Indien, som det bedste
udgangspunkt for at påbegynde et sådant nyt paradigme. I dag
er den eneste synlige struktur, som, realistisk set, hurtigt
kan føre i denne retning, en konference blandt de fem
permanente medlemmer af FN’s sikkerhedsråd, som foreslået af
Præsident Putin i januar. De fem atommagter har et særligt
ansvar for at blive enige om principper, som kan garantere
menneskehedens overlevelse på lang sigt. Dette er særligt
presserende i lyset af det faktum, at vores verden, med
ophævelsen af så mange internationale traktater om
våbenkontrol og andet, er faretruende tæt på at styrte ind i
lovløshedens æra.
Men disse fem nationer må understøttes af et kor af andre
nationer, individer og institutioner fra hele verden, som må
kræve, at de trækker verden tilbage fra afgrundens rand. Dette
topmøde må tilskyndes til at adoptere følgende:
– En mekanisme til at løse alle internationale problemer
gennem dialog og diplomati.
– Et Nyt Bretton Woods-system – i overensstemmelse med
Franklin D. Roosevelts intention og uddybet af Lyndon LaRouche
– med det eksplicitte formål, at overvinde fattigdom og
underudviklingen af de såkaldte udviklingslande, og som må
begynde med skabelsen af et moderne sundhedssystem i alle
lande.
– En aftale om at gøre programmet »Den Nye Silkevej bliver til
Verdenslandbroen« til grundlaget for sikringen af de mest
moderne standarder i infrastruktur og industriel udvikling for
alle lande på kloden.
– En ny sikkerhedsarkitektur baseret på verdenssamfundets
fælles
økonomiske
interesser,
hvilket
indebærer
sikkerhedsinteresserne for hver enkelt nation. De farvede
revolutioner og destabiliseringer, som i øjeblikket
orkestreres af det Britiske Imperium og dets bankerotte

finansinteresser, mod regeringer, som de ikke kan lide, må
have en ende – dette inkluderer blandt andet destabiliseringen
af Donald Trumps, Xi Jinpings og Vladimir Putins regeringer.
– Et internationalt samarbejde i et forceret program for at
bemestre fusionsenergi, et internationalt samarbejde indenfor
rumfart for at bygge en by på såvel Månen som Mars, og et
videnskabeligt samarbejde om forståelsen af liv.
– En aftale for at påbegynde en sand kulturel dialog, hvor
hver kultur og civilisation forpligter sig til at lære om de
bedste traditioner og universelle bidrag af andre, som
grundlaget for fred og forståelse, og en ny verdensomspændende
renæssance.
Der er præcedens for sådan en tilgang. Efter 150 år af
religiøs krigsførelse i Europa, hvilket kulminerede i
Trediveårskrigen, blev alle grupper, der tidligere havde
bekriget hinanden, enige om vedtagelsen af Den Westfalske
Fred. De indså, at hvis kampene fortsatte, så ville der ingen
være nogen tilbage, som kunne nyde sejren. Den aftale
etablerede det moderne grundlag for alle internationale love
blandt nationer. Det er nu på tide, at basere international
lovgivning på den lovmæssighed der findes i det fysiske
univers. Det er det eneste sprog, som har evnen til at
eliminere
enhver
misforståelse
og
tilsyneladende
interessekonflikter på et lavere niveau.
Schiller Instituttets kommende konference vil stræbe efter at
bidrage med idéer hen imod dette mål.
Tilmelding: Klik her for at
talerlisten og opdateringer
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