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Med formand Tom Gillesberg
Emner, bl.a.:
Nedsmeltning af det vestlige finanssystem: hyperinflation,
rentestigninger, fødevarekrise og nu oven i et truende
økonomisk sammenbrud i Europa pga. Vestens sanktioner imod
Rusland.
Krisen i finanssystemet er drivkraften i ønsket om krig og
kaos.
Vesten fremprovokerede krigen mellem Rusland og Ukraine. Nu
forsøges en krig mellem Kina og Taiwan udløst med Nancy
Pelosis besøg i Taiwan.
Skandalen om Ukraines sortliste af vestlige politikere og
eksperter, inkl. samråd i Udenrigsudvalget, hvor
Udenrigsminister Jeppe Kofod skal svare på to spørgsmål
stillet af MF Marie Krarup den 2. september:

“Vil ministeren forholde sig til den ukrainske liste over
udlændinge, som “fremmer” den russiske fortælling, herunder
bedes ministeren svare på, om listen efter regeringens
opfattelse er udtryk for respekt for ytringsfrihed, demokrati
og andre værdier, som ministeren mener, Danmark bør fremme i
verden?”
“Mener ministeren, at Danmark fortsat kan begrunde sin støtte
til Ukraine med våben og penge med, at Danmark således er med
til at støtte demokratiske værdier uden for Danmark?”
Pressedækning af skandalen

i Danmark, Indien, Tyskland og USA

Landmænd i oprør i Holland, Tyskland og mange andre steder
over de voksende klimakrav der truer deres eksisten (og
fødevareforsyningen).
Protesterne vil blive langt større i løbet af efteråret og
vinteren og indbefatte langt større dele af befolkningen. Vil
man slå dem ned med hård hånd for at gennemtvinge krigspolitik
og grøn omstilling?
FBI’s razzia af Trumps bopæl viser at alle normale
konventioner er smidt ud. Man er desperate for at beholde
magten med alle midler.
Vil vi i Danmark ofre vores velfærd for militær oprustning og
fortsatte meningsløse krige?
I stedet for at gøre Rusland, Kina og resten af verden til
Vestens fjender skal vi samarbejde med om fred, infrastruktur
og økonomisk udvikling for alle.
Derfor stiller Tom Gillesberg op til det kommende
folketingsvalg for at sikre at de større spørgsmål om krig
eller fred, 18 milliarder om året til mere militær eller
sundhedsvæsen, uddannelse, dagpleje og investeringer i
samfundsøkonomien. Meld dig og hjælp til.

