POLITISK ORIENTERING den 17.
september 2020:
Forberedes der en farvet
revolution og et
militærkup imod præsident
Trump i USA?
Med Tom Gillesberg

Schiller Instituttet · N

POLITISK ORIENTERING den 3.
september 2020:
Vil oligarkiet starte krig
for at forhindre et genvalg
af Donald Trump?
Vær med på konferencen.
Med formand Tom Gillesberg

Schiller Instituttet · Vil oligarkiet starte krig for at forhindre et genvalg af Donald Trump? Vær med på

konferencen.

POLITISK ORIENTERING den 5.
august 2020:
COVID-19 på vej ud af kontrol
og
det samme er tilfældet med
den internationale økonomi og
strategi
Med formand Tom Gillesberg.
Lyd:
Schiller Instituttet · COVID-19 på vej ud af kontrol og det samme er tilfældet med den internationale økonomi og
strategi

POLITISK ORIENTERING den 18.
juni 2020:
COVID-19 vil være her en tid.
4-magtsalliance kan sikre

samarbejde
om
økonomisk opbygning.

global

Med formand Tom Gillesberg
Lyd:
Schiller Instituttet · COVID-19 vil være her en tid. 4-magtsalliance kan sikre samarbejde om global økonomisk
opbygning

POLITISK ORIENTERING den 14
maj 2020.
Den nye coronastrategi og
kampen
for
økonomisk
genrejsning
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

Resumé
Coronakrisen:
Mette Frederiksen og regeringen viser stadigvæk stærkt
lederskab under coronakrisen med den ny coronastrategi, men vi
skal bruge de nødvendige penge til at ansætte folk til
testning, laboratorier og smittesporing.

Konspirationsteorierne om, at coronakrisen det er bare en
komplot for at Bill Gates kan sælge farlige vaciner til
verden, eller for at indføre et diktatur er vildledende
propaganda. Det er heller ikke rigtigt at COVID19 skulle være
skabt i et kinesisk laboratorium.
Vi står med ”The Big One” siger Helga Zepp-LaRouche:
Kombinationen af kriser: sundhed, økonomi, landbrug – det
hele. Hvad Lyndon LaRouche havde advaret om i 50 år.
Som LaRouche altid spurgte: Har vores civilisation den
moralske kapacitet til at overleve?
Verdens Fødevareorganisationen WFP advarer om, at 300.000
mennesker kan dø om dagen pga. det coronaudløste kollaps i
fødevareproduktion, hvis vi ikke gør noget. 3,3 mia. mennesker
arbejder i uformelle jobs, uden nogen form for social
sikkerhed.
Vi har brug for et nyt nyt Bretton Woods kreditsystem og
LaRouches fire økonomisk love.
Schiller Instituttet arbejder på en plan for halvanden
milliarder nye jobs til at opbygge verden.
Glem den klimadagsordenen.
75 år-året for den 9. maj 1945: Victory in Europe Day:
Ånden fra Elben, hvor amerikanske og russiske soldater rakte
hånden til hinanden og svor ”Aldrig mere”.
Vi har brug for en alliance mellem USA-Rusland-Kina samt
Indien for at lave et globalt paradigmeskifte.
USA:
Justitsministeriet har droppet retsagen imod General Michael
Flynn.

Mindst 22% arbejdsløshed.
Kvantitiave lempelser for finansverden, men ikke meget til
produktion.
Vil Trump vedtage Schiller Instituttets program?
Vi må udbrede kendskab til Schiller Instituttets løsninger.
Skab en renæssance.
Gå med i Schiller Instituttets kampagne.

POLITISK ORIENTERING den 30.
april 2020:
Kun samarbejde – ikke krig –
kan sikre sejr over COVID-19
og den økonomiske nedtur.
Svagt lyd. Skru venligst op
for lyden på din enhed og
YouTube skærmen.
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:
Schiller Instituttet · Kun samarbejde – ikke krig – kan sikre sejr over COVID-19 og den økonomiske nedtur

POLITISK ORIENTERING den 16.
april 2020
Vi kan besejre COVID-19 og
derefter den finansielle og
økonomiske krise
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:
Resumé:
COVID-19:
Dronningen viser, i lighed med Mette Fredriksen, lederskab
under coronakrisen.
Danskerne forstod alvoren.
Flokimmunitet er blevet taget af bordet.
Nu kan der åbnes op, men hvor meget?
Vi behøver massiv testning for at have overblik. Det har endnu
fundet sted. Vi skal også teste for antistoffer. Vi må kende
fjenden og nedkæmpe COVID-19.
Europa er delt mellem de, der startede for sent, og de, der
startede hurtigt.
Åbn ikke for hurtigt:
Test-test-test

Forsk-forsk-forsk
Behold social distancering

Økonomisk krise:
Corona var tuen, der fik læsset til at vælte.
Lyndon LaRouche advarede, men man vil ikke lytte.
USA: Total nedsmeltning af økonomien.
Hvad med huslejer og boliglån?
Nu redder USA’s centralbank Federal Reserve finansverden og
bankerne — ikke den fysiske økonomi. De køber alt, inkl.
junkbonds.
Løsningen er Lyndon LaRouche fire økonomiske love + bekæmpelse
af COVID-19.
Under 2008-krisen forslog Lyndon LaRouche Homeowners and Bank
Protection Act. (kun sparekasse-type banker)
Trump må blive en Roosevelt. Er det muligt? Vi mobiliserer.

Vi må samarbejde med Kina for at yde massiv hjælp imod
COVID-19 til de fattige lande.
COVID-19 kan ikke vindes medmindre fattigdom bekæmpes.
Bælte og Vej-Initiativet må igang igen for at opbygge
infrastruktur.
Europa må på banen.

Vi har brug for et paradigmeskifte:

Fra malthusianisme til LaRouches fysisk-økonomi.
Nu har vi chancen for at skabe en ny retfærdig økonomisk
verdensorden, som sætter menneskene først.
Videnskabeligt og teknologisk fremskridt.
Den største renæssance i historien.

Vær med.
Tilmeld dig vores internationale internet-konference den
25.-26. april, som begynder lørdag den 25. april kl. 16.

POLITISK ORIENTERING den 2.
april
2020:
Sådan
åbner
Danmark op uden at få en
coronakatastrofe.
Den
globale
økonomiske
nedsmeltning.
(Nu også på Spotify.)
Med formand Tom Gillesberg. Se resumé nedenunder.
Lyd: Spotify
Lyd: Soundcloud

Link: Operation virus ud af skindpelsen:
Sådan kan vi åbne Danmark op igen uden at risikere, at
COVID-19 får overtaget
Udtalelse af Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg den
30. marts 2020

Link til at læse om og tilmelde dig Schiller Instituttets
internationale video konference den 25.-26. april.
Resumé
Inklusive:
Hovedprincipper i Operation virus ud af skindpelsen:
Sådan kan vi åbne Danmark op igen uden at risikere, at
COVID-19 får overtaget
Udtalelse af Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg den
30. marts 2020
Gennem nedlukningen af Danmark har man forhindret en
overbelastning af sundhedssystemet. Det er fantastisk at man
har kunnet reducere smittespredningen fra 2.6 til 2.0. Men
hvad sker der, når man lukker op igen? Så kan man hurtigt
komme i fare for italienske tilstande.
Kan man blot vente på at vi får “flokimmunitet” i Danmark? Er
det så galt?
Det kan meget vel være, at den reelle dødeligheden for
COVID-19 er ikke 3,6 % som de nuværende tal indikerer men
“blot” 0,3 % – 1,0 %, da der typisk er et stort mørketal i
tallet blandt de, der er konstateret smittede med COVID-19.
Netop derfor behøver man massiv testning både for COVID-19 og
antistoffer imod COVID-19 for at få et bedre overblik over
hvem, der er smittede, og hvem, der har været smittet.
Med hensyn til, om man skal bekæmpe COVID-19 og leve i en
vedvarende kamp med den, indtil vi har en vaccine (som jeg

mener), eller blot vente på en fremtidig flokimmunitet, står
man tilbage med de uhyggelige tal. Hvis man ønsker at opnå en
flokimmunitet for COVID-19 skal omkring 60 % af befolkningen
have haft COVID-19. Det kræver at 60 % af 5,8 mio. danskere
skal have COVID-19 = 3,5 mio. mennesker. Deraf skal 15 %
sandsynligvis indlægges, så det bliver det 522.000
indlæggelser. 5 % skal sandsynligvis på intensiv, så det
bliver det 174.000 intensivpatienter. Dør 1.0 % af de smittede
er det 35.000 døde mennesker. Dør “kun” 0,3 % er det “kun”
10.500 mennesker, der mister livet.
Så længe det blot er tal, så virker 0,3-1,0 % som småting. Når
det er menneskeliv, så er sådanne tab uacceptable, når vi har
en mulighed for at reducere dem. Derfor var nedlukningen en
god beslutning og derfor skal vi følge op med Operation virus
ud af skindpelsen, så vi kan lukke Danmark mest muligt op uden
at ende med italienske tilstande.
Vi skal åbne op, men uden at risikere italienske tilstande.
Derfor må strategien ændres til at teste, teste og teste
50.000-100.000 om dagen. Teste både for COVID-19 og for
antistoffer der viser, at man har haft virussen, for at finde
syge, og smittede uden symptomer, for at kunne kortlægge og
bryde smittekæderne og gøre det muligt at åbne Danmark, uden
at virusset begynde at smitte for mange.
Det er godt at Kina sender værnemidler men vi skal også, og
kan også, producere det vi mangler selv.
Forskellen mellem Danmark og Sverige bliver tydelig. Takket
være Mette Frederiksens lederskab kan vi klare skærene mens
Sverige er på vej imod en katastrofe der bliver tydeligere dag
for dag.
Corona på verdensturné: Italien, Spanien, Frankrig og det nye
epicentrum USA
EU i opløsning

USA og verdenskrisen
Global finansiel og økonomisk nedsmeltning
USA epicenter for den økonomiske nedsmeltning med massiv
arbejdsløshed og massive finansielle hjælpeprogrammer. Man kan
ikke både redde finansverdenen og menneskene. Red mennesker
frem for det syge finanssystem.
Der er løsninger: iværksæt det nye økonomisk paradigme som
Lyndon LaRouche og Schiller Instituttet længe har arbejdet
for. Brug Lyndon LaRouches fire økonomisk love fra 2014.
Trump har lige forslået et infrastrukturprogram på 2 billion
dollar. Men skal det lykkes må han lytte til Schiller
Instituttet og LaRouche-folkene.
Meld

dig

til

Schiller

Instituttets

internationale

internetkonference den 25.-26. april her.
Verden behøver et topmøde mellem Trump, Putin og Xi Jinping
for at etablere en ny verdensorden og et nyt økonomisk system.
Ikke grøn dagsorden med anti-menneskelige nedskæringer, men
et nyt retfærdigt økonomisk system i LaRouches ånd.
Bliv aktiv. Kontakt os.

POLITISK ORIENTERING den 19.
marts 2020: Mette Fredriksen
viser lederskab.

Vi kan besejre COVID-19,
lukke Wall Street og sikre
det almene vel
Med formand Tom Gillesberg.
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 11.
marts 2020:
Sådan besejrer vi den nye
coronavirus-epidemi og den
finansielle nedsmeltning
Politisk orientering med formanden for Schiller Intituttet i
Danmark, Tom Gillesberg
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 5.

marts 2020:
Fra
coronavirus
til
finanskrak – løsningen er
LaRouches 4 love
Lyd:
Resumé
Coronavirus COVID-19: Det afgørende er ikke antallet af
tidligere smittede men antallet af nye smittede hver dag.
Det viser, at smittespredningen er under kontrol i Kina. Den
er helt stoppet uden for Hubeiprovinsen og reduceret til
100-150 nye tilfælde per dag der. Men COVID-19 spreder sig
ukontrolleret i Sydkorea, Iran, Italien, m.fl. Nu er kinesere
bange for at rejse til Europa, for ikke at blive smittet der.
Finanskrak: USA’s centralbank sænkede renten med ½
procentpoint i et forsøg at pumpe flere penge ind i systemet
for at undgå et krak. Men krakket er i gang og et ”Lehmann
Brothers-øjeblik” kan komme når som helst.
Topmøde: Trump siger også ja til et topmøde mellem de fem
permanente medlemmer af FN’s sikkerhedsråd: USA, Rusland,
Kina, Frankrig, Storbritannien. Helga Zepp-LaRouches foreslog
den 3. januar et hastetopmøde mellem Trump, Putin og Xi
Jinping, og Putin foreslog derefter et møde mellem de fem
permanente medlemmer.
Valget i USA: Efter Super Tuesday: Nu er det Bernie Sanders
imod etablissementets kandidat Biden efter at de
andre moderate kandidater trak sig og Bloomberg faldt igennem,
trak sig og nu også vil støtte Biden.

Trumps svage punkt: økonomien, fordi han påstår, at økonomien
har det strålende. Hvad sker der, hvis der kommer et
finanskrak og stor nedtur inden valget? Trumps redning er,
hvis han lytter til LaRouche-bevægelsen og vores løsning:
LaRouches fire økonomisk love:
1. Glass/Steagall-bankopdeling
2. Nationalbank og statlig kreditskabelse
3. Investeringer som øger produktiviteten såsom store
infrastrukturprojekter
4. Videnskabeligt og teknologisk fremskridt: fusionskraft,
rumforskning.
Disse løsninger gælder ikke kun USA men også Danmark og alle
andre lande.

POLITISK ORIENTERING den 20.
februar 2020:
Kina er i gang med at få
nedkæmpet
coronavirus
COVID-19.
Kan resten af verden følge
Kinas eksempel?
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 7.
februar 2020:
Efter
rigsretssagfiasko:
Samarbejde
mellem
USA,
Rusland og Kina
imod
coronavirus
og
finanssammenbrud
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 23.
januar 2020:
Finanskapitalen
i
Davos
dikterer grøn omstilling –

Trump vil fremtidsoptimisme i
stedet
Med formand Tom Gillesberg

Lyd:
Dokumentation:
I stedet for klimaovertro:
H.C. Ørsteds videnskabelige metode
fra arkivet i anledning af 200 år for Ørsteds opdagelse af
elektromagnetisme

POLITISK ORIENTERING den 7.
januar 2020:
Efter USA’s drab af iransk
general:
Trump/Putin/Xi
Jinping-topmøde nødvendigt
for at undgå krig og skabe
fred gennem udvikling.

Se også 2. og 3. del.
Med formand Tom Gillesberg.
2. del:

3. del:

Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 19.
december 2019:
Rigsretssag imod Trump kan
ikke få det gamle paradigme
tilbage i kontrol//
Brexit + COP25-fiasko. Se
også 2. og 3. del.
Med formand Tom Gillesberg.
Video:

2. del:
3. del:
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 5.
december 2019:
“Klimakrise”
er
et
uvidenskabeligt
kultisk
korstog,
der truer med at stoppe
økonomisk udvikling.
Se også 2. del 40 min.
Med formand Tom Gillesberg
Video 2. del (40 min.)

Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 21.
november 2019:
Regimeskifte og modkup verden
rundt.
Schiller
Instituttets
konference sætter LaRouche på
dagsordenen.
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 31.
oktober 2019:
Massestrejke i gang: Chile,
Libanon, Tyskland, Argentina

og Storbritannien. Og USA?
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 8.
oktober 2019:
Finanskrakket er i gang – og
så kommer Brexit!
Klimakrisen? Skal vi spise
babyer?
Med formand Tom Gillesberg
Resumé:
Siden 17. september har USA’s centralbank Federal Reserve
måttet gribe ind hver dag for at undgå, at banker går ned,
fordi ingen vil låne dem penge. En sådan kreditkrise startede
også nedsmeltningen i 2008.
Man holder hemmeligt, hvilke banker Federal Reserve må hjælpe,
men mistilliden breder sig i finansverden. Man kan ikke
længere automatisk få forlænget sine lån. Både banker og
selskaber med stor gæld er i farezonen. Når dominoerne vælter
bliver alle ramt.
Dertil kommer så en stor risiko for et hårdt Brexit om lidt

over tre uger. Boris Johnson og EU er ikke kommet hinanden
nærmere. Ingen ved, hvad der vil ske.
Intervention fra LaRouchePAC bliver dagens tema i USA.
Alexandra Ocasio-Cortez (AOC), den førende klimafanatiker i
USA’s Demokratiske Parti, afsløres i ikke at tage afstand fra
at spise babyer, som svar på “klimakrisen”. Jonathan Swift
skrev ikke “A modest Proposal” forgæves. Svarene findes i
EIR’s rapport: CO2-reduktion er en politik for massemord, som
er designet af Wall Street og City of London.
C40-topmøde i København med deltagelse af Bloomberg, Al Gore
og AOC, hvor man forsøger at drive klimahysteriet videre.
Tyrkiet forbereder militært indgreb i Syrien, så Trump trækker
amerikanske soldater ud og gentager sin modstand imod
permanent amerikansk militært engagenment i udlandet.
Trumps uvilje imod at bombe Iran starter dialog mellem SaudiArabien og Iran og mulighed for våbenhvile i Yemen. Rusland
forsøger at skabe varig fred i Syrien og en stabilisering af
hele Sydvestasien (Mellemøsten).
samarbejder er alt muligt.

Hvis

USA

og

Rusland

Efter samtaler med Trump siger Ukraines nye præsident siger ja
til at forsøge at løse konflikten i Østukraine med dialog og
fredelige midler.
USA’s Demokratiske Parti trussel om en rigsretssag imod Trump
er endnu et forsøg på at kuppe ham fra magten med skandaler i
medierne. Man er bange for at han ellers genvinder
præsidentposten ved valget i 2020. Men smædekampagner kan godt
give bagslag. Joe Bidens præsidentkandidatur er nu på lånt
tid. Undersøgelser i Italien om, hvordan man (briterne)
iscensatte løgnen om at Trump havde skumle russiske
forbindelser.
Den vestlige støtte til destabiliseringen af Hong Kong, som et
forsøg på at underminere Kinas lederskab, kan hurtigt give
bagslag og fjerne Vestens mulighed for at påvirke Kina.

Der er et alternativ til en ny finansiel nedsmeltning og grøn
fascisme: LaRouches fire love, som Kinas Bælte- og Vej-politik
er i harmoni med. Rumprogrammer og fusionsenergi er fremtiden.
Mette Frederiksen taler grønt i FN og ved C40, men laver
finanslov der prioriterer penge til (små) forbedringer i
velfærden. Hvor skal pengene til grøn omstilling komme fra?
Fra tvangsudskrivninger hos firmaer og private?
Schiller Instituttet afholdte konference i NYC på den
internatinale Månedag: Menneskeheden som en galaktisk art –
Det nødvendige alternativ til krig.

POLITISK ORIENTERING den 26.
september
2019:
Federal
Reserve måtte intervenere
for at forhindre sammenbrud –
2008 på steroider på vej
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:
Baggrund:
På engelsk: Schiller Instituttets ugentlige webcast med
Schiller Instituttets internationale formand Helga ZeppLaRouche den 25. september
This is an unvelievable historic moment. We mush change the
agenda completely

POLITISK ORIENTERING den 10.
september 2019:
Trump fyrer Bolton. Åbner det
det op for ny amerikansk
politik?
Verden behøver udvikling ikke
økofascisme. Se også 2. del
(7. min.)
Med formand Tom Gillesberg
Video 2. del:
Lyd:
Her er vores aktionsuge flyveblad. Del det gerne ud på tryk
eller elektronisk.
Download (PDF, Unknown)

POLITISK ORIENTERING den 29.
august 2019:
8 uger til Brexit –
Finansverden ønsker digitale
penge og økofascisme
for at udskyde krak –
Grønland:
Geopolitisk
kampplads
eller
omdrejningspunkt
for
økonomisk og videnskabeligt
samarbejde?
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:
Indhold:
4 uger til hard Brexit
Grøn fascisme
G7 i Frankrig: Ingen løsning på finanskrisen
Iran: muligt gennembrud?
Italien: Von der Leyens kup
Hong Kong: destablisering af Kina

Grønland: militarisering af arktis, eller samarbejde om
økonomi og forskning?
Jackson Hole centralbanker møde: Elektronisk valuta i stedet
for dollar? Paradigmeskifte, hvor centralbankerne trykker de
penge markedet behøver?
Klimahysteri: “hockey stick”-model ophavsmanden tabte en
retsag
Rumkapløb igang

POLITISK ORIENTERING den 8.
august 2019:
En bankerot finansverden,
grøn svindel og politisk
destabiliseringer.
Augusts kanoner?
Med formand Tom Gillesberg

Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 2.
juli 2019:
Xi Jinping og Putin får Trump
tilbage på sporet mens EU
falder fra hinanden.
Økonomisk nedsmeltning er på
vej. . Se også 2. del.
Med formand Tom Gillesberg
Video: 2. del (9 min.)

Lydfil:

