Nu på dansk: video trailer:
Schiller Instituttet: Fred
gennem økonomisk udvikling (4
min.)
Schiller Instituttet i Danmark tog initiativet til at lave
video for at forklare, hvem vi er på en kort og spændende
måde. Schiller Institut medlemmer i Frankrig, Tyskland og
Canada hjalp til.

Del gerne videoen så bredt som muligt

De seneste år har været vidne til en optrapning af alvorlige
og turbulente kriser.
Økonomisk kaos, flygtningekriser, COVID-19-pandemien, samt
væbnede konflikter.
Der er snak om ’Den store Nulstilling’ (The Great Reset),
”alting-boblen”, katastrofale storme og sågar atomkrig.
Men, heldigvis, er der håb for vores fælles fremtid.
Schiller Instituttet er en international, politisk
organisation og tænketank, etableret i 1984 af den tyske
politiske leder og Friedrich Schiller-ekspert, Helga ZeppLaRouche.
Den amerikanske økonom, statsmand og filosof, Lyndon LaRouche,
har inspireret os med sin idé om fred gennem økonomisk
udvikling.
Vi går lidenskabeligt ind for skabelsen af en ny, retfærdig,

økonomisk verdensorden, gennem at uddanne og involvere borgere
i de påtrængende, internationale problemer og at bidrage med
løsninger.
Ved hjælp af vores lange erfaring i international politik har
Schiller Instituttet organiseret hundredvis af internationale
konferencer, for at forene de intellektuelle og moralske
kræfter fra hele verden, fra det højeste akademiske,
kulturelle og politiske niveau til bekymrede borgere, samt
ungdommen på gaden og på universiteterne.
Vi er engageret i at skabe global opmærksomhed om Lyndon
LaRouches Fire økonomiske Love, herunder:
• En global Glass/Steagall-bankopdeling
• Nationalbank-kreditskabelse til produktive investeringer
• Samt programmer for rumfart og fusionsenergi.
Schiller Instituttet kæmper for etableringen af et Nyt Bretton
Woods-kreditsystem og for at udvide Den nye Silkevej til
Verdenslandbroen – et nyt niveau af forbundenhed.
Kina har gjort brug af mange af disse idéer til at løfte 800
millioner mennesker ud af fattigdom, og andre nationer kan
gøre det samme.
Vi

arbejder

hårdt

på

at

harmonisere

USA’s

og

Europas

relationer med Rusland og Kina for at undgå krig, og opfordrer
til et topmøde mellem stormagterne, herunder USA, Rusland og
Kina.
Vores vision for en ny, retfærdig, økonomisk verdensorden kan
opnås gennem et samarbejde om økonomisk og infrastrukturel
udvikling, samt opbygningen af moderne sundhedssystemer, i
hvert land, inklusiv i Afrika, Asien og Sydamerika.
Schiller Instituttet bestræber sig på at skabe intet mindre
end en kulturel renæssance og et afgørende politisk skifte til
et nyt paradigme – grundlaget for en fredelig fremtid.

Vi opfordrer dig derfor til seriøst at reflektere over dette.
Lyt til dit moralske kompas.
Slut dig til vores mission for ”menneskehedens fælles mål”,
for at forbedre vores verden og vores univers.
Sammen kan vi skabe en bedre fremtid!

Bliv en del af Schiller Instituttet i dag!

