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). Hvis USA og Rusland
samarbejder er alt muligt.
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:

POLITISK ORIENTERING den 20.
juni 2019:
Vil Trump samarbejde med Kina
og Rusland ved G20
eller blive manipuleret ind i
krig med Iran?
Se
også
2.
del
inkl.
diskussionen
Med formand Tom Gillesberg
Video: 2. del:
Kommer senere. Der skal rettes op på et lyd problem. I
middertid, kan slutning høres i lydfilen nedenfor, inkl. “Hvad
er Schiller Instituttet?”. (begynd på 1 time 47 min.)
Lyd:

Efter folketingsvalget: Tak
for jeres stemmer og hvor går

vi videre fra her.
Se også diskussionen. Klik
her.
Med formand Tom Gillesberg
Diskussion:

Lyd:

POLITISK
ORIENTERING
OG
SCHILLER INSTITUTTETS VENNER
VALGMØDE den 23. maj 2019:
Være
med
til
at
skabe
historie
—
to
uger
til
valget.
Tom Gillesberg og Christian
Bechmann Olesen
Lyd:

POLITISK
ORIENTERING
og
Schiller Instituttets Venners
VALGMØDE med Tom Gillesberg
(København) og Hans Frederik
Brobjerg (Nordsjælland) den
9. maj 2019
Med Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg, og Schiller
Instituttets Venners kandidater uden for partierne Tom
Gillesberg i Københavns storkreds og Hans Frederik Brobjerg i
Nordsjællands storkreds.
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 25.
april 2019.
Nyt Bælte og Vej-Forum i
Beijing viser vejen for det
nye paradigme
Med formand Tom Gillesberg

Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 11.
april 2019:
USA melder sig ind i det nye
rumkapløb.
Kinas Bælte- og Vej-Initiativ
vinder frem
Med formand Tom Gillesberg
Inklusiv:
Trumps nye Måne-Mars-program kan øge det internationale
rumsamarbejde både på Månen og på menneskets færd ud i
solsystemet og resten af Galaksen.
Den amerikanske justitsminister Barr lægger op til en
undersøgelse af iværksættelsen af anklagerne imod Trump om
sammensværgelse med Rusland, inkl. de amerikanske
efterretningstjenesters spionage imod Trump og hans folk.
Vil Trump stoppe sabotagen af hans politik fra
sikkerhedsrådgiver Bolton, udenrigsminister Pompeo og
vicepræsident Pence?
Italien tilslutter sig Kinas Bælte og Vej-Initiativ, og Xi
Jinping forsøgte på mødet i Paris med Macron, Merkel og Junker
at få skeptikerne i EU med.

Panda-diplomatiet mellem Kina og Danmark.
Brexit: Theresa May byder op til den samme dans en gang til.
Videoen ovenover:
Grundet tekniske problemer mangler de første minutter af
udsendelsen. Derudover er lyd og billede ikke sammen før 3:25.
Vi beklager. En fuldstændig lydoptagelse findes her:
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 21.
marts 2019:
Italien
bliver
bindeled
mellem Kina og Europa –
Europa og Afrika.
Brexitdrama fortsætter.
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 7.
marts 2019:
Vil det defekte vestlige
paradigme tvinge os til
fortsat selvdestruktion og
ødelæggelse af verden?
Se også 2. del: diskussion
Med formand Tom Gillesberg

Video 2. del: diskussion

Lydfil:

POLITISK ORIENTERING den 21.

februar 2019:
Lyndon LaRouche er død, men
hans ånd og ideer lever
videre
i
det
nye
paradigme
vi
skaber.
Se også 2. del her.
Med formand Tom Gillesberg

1. del:

2. del:

Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 7.
februar 2019:
Briterne forsøger at narre
Trump til konfrontation og
nye krige i Sydamerika og
Afrika
Med formand Tom Gillesberg

Lyd:

Inkluderer:

Den
britiske elites modangreb mod partnerskabet mellem Kina og
Rusland og
BRIKS-samarbejdet

Forsøget
på
regimeskifte
i
Venezuela
for konflikt mellem USA/Europa
og Rusland/Kina

er

nu

skueplads

Kina er
igang med at overhale Vestens økonomi og teknologi

Integrity
Initiatiativets internationale propaganda krig imod Rusland på
vegne af den
britiske efterretningstjeneste

Trumps
tale om nationens tilstand

Farerne i
forbindelse med USA’s tilbagtrækning fra INF-aftalen mellem
USA og Rusland der
forhindrede mellemdistance atomvåben

Flere
advarer om et kommende finanskrak

Konsekvenser
af, at der er ingen åbenlys løsning til Brexit

Schlesvig-Holstein
giver grønt lys til Femern-forbindelsen

Fremtidens
energibehov

Klimahjernevask

af unge mennesker

Afsløringerne
om grundlaget for Danmarks deltagelse i Irak krigen

Vil
Anders Fogh Rasmussen blive stillet til ansvar for at lyve
Danmark i krig?

POLITISK ORIENTERING den 24.
januar 2019:
EU
og
dets
bankerotte
paradigme disintegrerer
lige så hurtigt som den
britiske elites kontrol. Klik
her for diskussionen.
Med formand Tom Gillesberg
Diskussion: 43 min.

Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 10.
januar 2019:
Velkommen til 2019: Ud af
kaos kan skabes en ny bedre
verdensorden
Med formand Tom Gillesberg
Kinas Chang’e-4 mission til Månens bagside indleder en ny æra.
Tirsdagens brexit-afstemning: Hvad sker der bagefter?
De gule Vestes er en massestrejke i Frankrig.
Trump trækker de amerikanske styrker ud af Syrien.
Finanssystemets fortsatte disintegration.
Yemenitiske fredsforhandlinger.
Folketingsvalg i Danmark.
Kattegat-broen: Bilbro eller en kombineret bil- og togbro?
Lydfil:

POLITISK ORIENTERING den 13.

december
2018:
EU
i
opløsning:
Fransk
protestbevægelse
seneste udtryk for oprør fra
Vestens befolkning
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:
1. del: Indlæg:
2. del: Diskussion:

POLITISK ORIENTERING den 13.
november:
1.
del:
Efter
USA’s
midvejsvalg, vil Trump og
demokraterne samarbejde om
infrastruktur
og

bankopdeling?
Klik her for 2. del. om et
møde med Hussein Askary
torsdag den 29. november på
Frederiksberg
Med formand Tom Gillesberg
Video 2. del om mødet med Hussein Askary den 29. november på
Frederiksberg (2 min.)

POLITISK ORIENTERING den 1.
november 2018:
Fem
dage
til
amerikansk
midtvejsvalg//
Danske Irananklager ligeså
falske som Skripalsagen
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 18.
oktober 2018:
Udbytteskat
skandalen
understreger
behovet
for
Glass/Steagall-bankopdeling.
Her
er
også
supplerende
materiale.
Med næstformand Michelle Rasmussen
Lyd:

LaRouchePAC video som sætter spørgsmål ved global opvarmning
fra februar 2017.

75 år for redningen af de fleste danske jøder: fra
mindehøjtidlighed
i synagogen i København den 11. oktober
2018.
Personer EIR talte med ved mindehøjtidligheden i synagogen i
København den 11. oktober 2018.
1. Jan Willem Norden som flygtede til Sverige.
2. Torbjörn Adelsson, en svensk mand, hvis dansk kone havde

flygtede til Sverige.
3. En mand som blev født i Sverige et par måneder efter hans
forældre havde flygtet.
4. Moses Schwartz, en
koncentrationslejre.

polsk

mand

som

overlevede

fem

5. En mand som flygtede til Sverige, nu bosat i Israel, som
kom til København for mindehøjtidligheden.
6. En modstandsmand som var aktivt med Sorø akademiets gruppe
og blev interneret i Neuengamme koncentrationslejre. Hans kone
var ansat ved plejehjemmet Bernadottegaarden for
modstandsfolk.
7-8. Modstandsmænd
Nybodergruppen.

Uffe

Preuss

og

Poul

Høeg

fra

9. Modstandsmand fra Odense.
Musiken er en vuggevise skrevet af den tjekkisk-jødisk
forfatter og digter Ilse Weber, da hun var i Theresienstadt
med hendes mand og ældste søn. Deres yngste søn kom med
“kinderstransport” via Storbritannien til Sverige. Ilse
insisterede at komme med sin mand til Auschwitz, hvor hun og
sønnen blev dræbt så snart de ankom. Hun har skrevet andre
sange og tekster i Theresienstadt.
Anne Sofie von Otter synger.

POLITISK ORIENTERING den 4.

oktober 2018:
Trump
i
FN:
Afskaf
supranationalt diktatur og
vend tilbage til national
suverænitet
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

POLITISK ORIENTERING den 20.
september 2018:
Stormagtskonfrontation
i
Syrien afværget og
den
britiske
hånd
bag
kupforsøg
imod
Trump
afsløres//
Opdel Danske Bank og alle
andre
Video:

Lyd: 1. del:
Lyd: 2. del:

