POLITISK ORIENTERING den 31.
maj 2021: Hvad er Danmarks
interesser?
At være spion for NSA imod
Danmarks naboer? Eller noget
helt andet?
Med formand Tom Gillesberg.
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Rettet:

COVID-19: USA hamstrer vacciner mens Rusland og Kina sender
vacciner til fattige lande.
Vi kan ikke besejre pandemien, med mindre vi sikrer vacciner
til alle lande uanset om de kan betale for dem. USA, Rusland,
Kina og andre nationer må samarbejde om at bygge et moderne
sundhedsvæsen

i alle lande.

NSA-FE og Operation Dunhammer:
Efter Tom Gillesberg beskrev DR’s afsløring, stillede han

spørgsmålet ”Hvad er Danmarks interesser?
Er det regimeskiftepolitik, som i Afghanistan, Irak, Libyen,
Syrien og Iran?
Eller Ukraine, Rusland, Kina og Hviderusland?
Er det at medvirke til at spionere mod Tyskland, Frankrig,
Sverige og Norge på vegne af NSA, USA's overvågningstjeneste?
Eller skal vi arbejde for et nyt paradigme, hvor USA og Europa
samarbejder med Rusland, Kina, Indien og andre nationer for at
skabe økonomisk udvikling – at løse konflikterne gennem at gå
op i en højere enhed/modsætningernes sammenfald, hvor vi løser
problemerne gennem at finde vores fælles interesser.
Hviderusland: Aktivist Roman Pratasevich, der blev arresteret
efter hans fly blev tvunget til at lande i Hviderusland, har
været aktiv militært i Ukraine med den højreekstremistiske
Azov-batallion. Havde møder på højt niveau i USA og fik masser
af
støtte
derfra.
efterretningsoperatør?

En

britisk-amerikansk

USA-Rusland: Topmøde mellem Biden og Putin den 16. juni i
Schweiz. Et skridt i den rigtige retning, hvis det ikke bliver
saboteret.
Helga Zepp-LaRouches talte til Moskvas Akademiske Økonomisk
Forum bla. om den blindgyde grøn omstilling og grøn New Deal
er, da det er et fatalt tilbageskridt at sænke enrgikildernes
og samfundets energigennemstrømningstæthed i stedt før at øge
den.
Den grønne New Deal betyder en massiv sænkning af
levestandarden, især i de fattige lande. Vi har brug for
økonomisk udvikling i stedet for.
Finansverdenen: Centralbankernes massive pengepumpning
begynder at vise sig i stigning i råstofpriserne. Hvis de
hæver renten for at bekæmpe inflationen, går mange firmaer,

som lever på lånte penge, konkurs. Vi har brug for LaRouches
fire økonomiske love, begyndende med en Glass/Steagallbankopdeling.
Følg med i Schiller Instituttets onlinekonference den 26.-27.
juni og organiserer andre til at gøre det samme. Kontakt os og
bliv aktiv.
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