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september 2020:
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revolution og et
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Trump i USA?
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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.

NYHEDSORIENTERING
AUGUST
2020: 75 år efter Hiroshima:
Undgå en ny varm krig
Download (PDF, Unknown)

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

opbygning

Æstetisk opdragelse gennem
ballet:
August
Bournonvilles
koreografiske trosbekendelse
Bournonvilles koreografiske trosbekendelse afspejler Friedrich
Schillers begreb om æstetisk dannelse, som man finder udtrykt
i hans breve om menneskets æstetiske opdragelse, skrevet til
den danske prins Frederik Christian af Augustenborg.
Dansen er en kunst, fordi den forudsætter kald, kundskab og
færdighed.
Den er en skøn kunst, fordi den stræber efter idealet, ikke
alene i plastisk, men i lyrisk og dramatisk henseende.
Den skønhed, som dansen bør hige efter, er ikke betinget af
smag og behag, men grundet på det naturliges uforanderlige
love.
Mimikken omfatter alle sjælelige bevægelser; dansen derimod er
væsentlig et udtryk for glæden, en trang til at følge
musikkens rytmer.
Det er kunstens og navnlig teatrets mission at skærpe tanken,
løfte sindet og forfriske sanserne. Dansen bør altså fremfor
alt vogte sig for at smigre et blaseret publikums forkærlighed
for indtryk, der er fremmede for den sande kunst.
Munterhed er en kraft, berusning er en svækkelse.
Det skønne beholder stedse nyhedens friskhed, det forbavsende
trætter i længden.

Dansen kan ved musikkens hjælp hæve sig til poesi, men også
ved et overmål af gymnastik nedsynke til gøgleri; det såkaldte
vanskelige har utallige adepter, hvorimod det tilsyneladende
lette kun opnås af nogle få udvalgte.
Højdepunktet af kunstfærdighed er at dølge mekanismen og
anstrengelsen ved harmonisk ro.
Manér er ikke karakter, og affektationen er gratiens afgjorte
fjende.
Enhver danser bør betragte sin møjsommelige kunst som et led i
skønhedskæden, som en nyttig prydelse for scenen, og denne
igen som et betydningsfuldt moment i nationernes åndelige
udvikling.
Fra Mit teaterliv: Erindringer og tidsbilleder. Bind 2,
Thaning & Appel, 1979
Mere:
Vi behøver Schillers æstetiske breve i dag, Feride Istogu
Gillesberg, Schiller Instituttets kampagneavis nr. 9, 2009
Den danske hjælp til Schiller, Tom Gillesberg, Schiller
Instituttets kampagneavis nr. 8, sider 10-14, 2009
Friedrich Schiller, Menneskets æstetiske opdragelse, udgivet
af Per Øhrgaard, Gyldendal, 1970
August Bournonville 101: An Introduction to Denmark’s Greatest
Choreographer, by Jon Teeuwissen, Michigan Opera Theatre
Artistic Advisor for Dance, April 17, 2020 on the homepage of
the Michigan Opera Theater

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.

Danmarks nye coronastrategi.
Udtalelse af Tom Gillesberg,
formand
for
Schiller
Instituttet i Danmark, 12.
maj 2020
Mette Frederiksen og den danske regering udviser fortsat godt
lederskab i håndteringen af coronapandemien. Langsomt (og vi
er nogle, der mener for langsomt) og sikkert er man i gang med
at udvide viften af tiltag, så det er muligt at gennemføre den
igangværende genåbning af Danmark uden at få en eksplosiv
tilvækst i antallet af smittede.
Man insisterer også meget fornuftigt på at åbne trinvist, så
man har mulighed for at trække i tøjlerne, hvis man igen – som
i begyndelsen af marts – ser, at man er ved at miste
kontrollen.
Samtidig er man ved at genindføre smittesporing på baggrund af
stadig flere test for COVID-19, så man kan finde
smittespredere – også de, der ikke udviser symptomer og derfor
er de største smittespredere – og bryde smittekæderne. I
stedet for at overlade dette til de smittede selv er det
vigtigt, at erfarne smittesporere styrer processen og at man,
som jeg fremlagde det i “Operation virus ud af skindpelsen”
den 30. marts (www.schillerinstitut.dk/si/?p=28801), sikrer en
vedvarende dialog med de smittede. Udover smittesporing kan
man også samle vigtig viden om coronavirussens symptomer,
smittemetoder og sygdomsforløb. Kend din fjende, hvis du
ønsker at besejre den.

Det er også aldeles fornuftigt at oprette en styrelse til at
styre og koordinere indsatsen imod den nuværende og fremtidige
pandemier, så vi ikke igen bliver taget på sengen.
Skal vi være bekymret over, at alle disse tiltag imod COVID-19
måske blot er en hemmelig plan for at fjerne de borgelige
frihedsrettigheder og indføre et diktatur – iscenesat af Bill
Gates og andre suspekte individer – som man kan læse på
internettet? Nej. Tiltag som dem, den danske regering i
samarbejde med det danske folketing har gennemført, er
nødvendige, hvis man skal gøre sig håb om at kunne besejre en
pandemi som COVID-19.
Men man skal passe på, at der, i kampen for at redde samfundet
ud af coronakrisen, ikke bliver gennemført økonomiske tiltag
for at redde det nuværende bankerotte finanssystem på
bekostning af befolkningens fremtidige levestandard, som det
skete under finanskrisen i 2007-2008, og som det allerede
bliver forsøgt fra finansinteresser og centralbanker rundt om
i verden. Den kamp kan kun vindes, hvis vi har stærke
nationale regeringer, der forsvarer deres land og befolkning
imod disse supranationale finansielle interesser.
Det kræver gennemførelsen af LaRouches fire økonomiske love,
som Schiller Instituttet har fremlagt dem, og dertil
opbygningen af en global sundhedsinfrastruktur, parallelt med
opbygningen af en global energi- og transportinfrastruktur,
til bekæmpelse af underudvikling, fattigdom og fremtidige
pandemier. På den baggrund kan vi samarbejde med resten af
verden, som er i samme coronainficerede båd, og som har samme
fælles interesse i at sikre vore nationers og befolkningers
fremtid.

NYHEDSORIENTERING APRIL-MAJ
2020:
Menneskehedens
eksistens
afhænger af et nyt paradigme
nu!
Download (PDF, Unknown)

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.

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
Mette Fredriksen og den danske regering har udvist
forbilledligt lederskab i håndtering af den nuværende
sundhedskrise og fik Danmark hurtigt lukket ned, da det var
klart, at der forekom udbredt smittespredning i Danmark. Den
danske befolkning har reageret godt på lederskabet og det ser
ud til, at vi har formået at sænke smittespredningen fra
omkring 2,8 nye smittede per smittet til omkring 2,0. Det
lyder af lidt, men det er ufatteligt godt gået og har købt os
ekstra tid. Med en smitterate på 2,8 vil antallet af nye
smittede på 6 uger være 1350 gange større. 1.000 smittede
bliver altså til 1,35 mio. Med en smitterate reduceret til 2,0
vil antallet af nye smittede efter 6 uger være 128 større.
1.000 smittede bliver altså i stedet til 128.000 nye smittede
over de 6 uger. Dermed har vi købt kritisk tid til at undgå,
at vi får katastrofale tilstande, som dem vi har set i
sundhedsvæsenet i Italien her i Danmark.
Dette var det erklærede mål for nedlukningen af Danmark, så
det ser ud til at blive succesfuldt, men det rejser et ligeså
stort problem: Hvornår kan vi genåbne Danmark uden at se en
eksplosiv udvikling i antallet smittede af COVID-19?
Studiet fra Imperial College i London (Impact of nonpharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19
mortality and healthcare demand), der blandt andet fik den
britiske regering til at lukke Storbritanien ned og
overbeviste den amerikanske regering om alvoren i COVID-19-

epidemien, kommer frem til, at en nedlukning er nødvendig for
at undgå en katastrofe, men slår samtidigt fast, at man må
forvente en kraftig opblomstring af epidemien, så snart man
går tilbage til det normale liv, og smittespredningen dermed
bliver større. Rapporten konkluderer, at det er sandsynligt,
at man det meste af tiden frem til udviklingen af en eventuel
vaccine, som man forventer kommer på banen om tidligst 12-18
måneder, eller til at så stor en del af befolkningen har været
smittet (ca. 60 %) til at give en flokimmunitet i
befolkningen, må fastholde en nedlukning af samfundet med blot
enkelte åbne perioder ind imellem, hvor man så lukker ned
igen, når epidemien begynder at vokse for kraftigt.
En sådan hel eller delvis nedlukning af Danmark i op til 12-18
måneder vil være katastrofal for det danske samfund og den
danske økonomi. Derfor må vi introducere andre redskaber, der
kan give os nye fordele i kampen mod COVID-19 end blot af
satse på udviklingen af flokimmunitet eller udviklingen af en
vaccine om 12-18 måneder. Et sådant redskab, der har vist sig
effektivt andre steder, er en aggressiv opsporing og isolering
af COVID-19-smittede, som bl.a. i Kina og Sydkorea har gjort
at man har kunnet holde epidemien i skak. Vi vil selvfølgelig
ikke kopiere deres metoder til fulde, da vores samfund
fungerer anderledes, men benytte erfaringerne og indsætte dem
i en dansk sammenhæng. Samtidig er et ekstra vigtigt redskab
på trapperne, der om få dage vil gøre det muligt, at finde ud
af, om en person har været smittet med COVID-19. Det kan give
os flere fordele både med at bekæmpe smitten her, og holde
Danmark åbent mest muligt – uden at risikere et sammenbrud af
det danske sundhedsvæsen og unødigt mange døde blandt den
danske befolkning – og samtidigt hjælpe i den globale kamp
imod COVID-19.
Vi skal bruge det pusterum, som vi har fået gennem den
effektive nedlukning af Danmark, til hurtigst muligt af få et
så komplet overblik over udbredelsen af smitten her i landet
og få identificeret og isoleret flest muligt COVID-19

smittede. Vi skal have gang i den form for effektiv
smittesporing, der ophørte, da man lukkede Danmark ned og
sundhedsstyrelsen erklærede, at inddæmning nu var umulig. Alt,
hvad vi ved, om hvem, der er er smittet eller har været
smittet og om, hvordan og hvornår de blev smittet, er nemlig
guld værd i bekæmpelsen af epidemien. Og i at sikre, at vi kan
holde Danmark mest muligt åbent.
Det største problem med COVID-19 er nemlig, at den spreder sig
vældigt effektivt fra menneske til menneske og at mange
smittede, ikke udviser kraftige symptomer eller bliver meget
syge, men alligevel kan bringe sygdommen videre “under
radaren”. Som når det gælder isbjerge, så ser man kun en meget
lille del af det egentlige problem. Det betyder, at sygdommen
sandsynligvis kom til Danmark langt inden, at vi fik den
såkaldt første smittede (TV2-medarbejderen) den 27. februar.
I løbet af de seneste dage har man fundet ud af, hvordan vi
hurtigere og lettere kan teste sekret fra mulige smittede for
COVID-19. Inden for de næste dage, vil vi også kunne teste
blodprøver for anti-stoffer til COVID-19, og dermed kunne
fastlægge, om en person har været smittet med COVID-19. At
vide, at man har haft COVID-19 og har overlevet, er en god
information at have, da man i så fald (medmindre vi ser nye
mutationer af COVID-19) ikke længere kan blive smittet og
heller ikke risikerer at kunne smitte andre. Men det er også
en vigtig information at have for at kunne fastlægge, hvor og
hvornår den enkelte blev smittet. Det giver overblik over,
hvordan epidemien har udviklet sig og hvordan den fremadrettet
vil udvikle sig. Vi skal så vidt som muligt have et billede
over samtlige smittekæder i Danmark. Det kræver massiv
testning og en kortlægning af COVID-19’s liv og virke i
Danmark.

Operation “Fjern virus fra skindpelsen”
Vi skal have kortlagt COVID-19 i Danmark, så vi kan holde
epidemien stangen, og det kræver (udover den indsats, der ydes

på de danske hospitaler) en massiv testindsats fremadrettet:
1. Alle, der udviser selv svage symptomer på COVID-19, skal
omgående testes og i tilfælde af COVID-19-smitte sættes
i hjemmekarantæne indtil 48 timer efter, at de betragtes
som symtomfri og raske. Forløbet afsluttes med en
yderligere blodprøve, der viser, at de har nok antistoffer imod COVID-19 til, at de ikke længere at kan
huse sygdommen. Mens sygdommen står på skal patienten
indsende daglige rapporter til sundhedsmyndighederne
over, hvordan man har det, sygdommens udvikling,
symptomer etc. Dette er vigtigt, ikke blot for at
overvåge den enkelte patient og i tide kunne yde
nødvendig hjælp til behandling af sygdommen, men også
for at få et langt bedre overblik over sygdomsforløbet
og dens symptomer til fremtid smittesporing og
sygdomsbekæmpelse. Alle familiemedlemmer og andre tætte
kontakter skal testes (både for COVID-19 og evt. også
for anti-stoffer) og på lignende vis selvovervåges, for
at sikre, at de ikke også er smittede. Dette fortsætter
i en karantæneperiode, som afsluttes med yderlig en
test. Der laves samtidig klassisk smittesporing for at
finde alle mulige smittekontakter den/de syge har haft,
dels for at finde personen/personer de er blevet smittet
af, men også de personer, som de muligvis har smittet.
Hjemmekarantæne og daglig indrapportering kræves af dem,
som vurderes at være mulige smittede.
2. Alle, der mener, at de eventuelt har været smittet, skal
så hurtigt som muligt testes for anti-stoffer imod
COVID-19, for at finde ud af, om de har haft sygdommen.
Hvis disse tests i dag sendes ud af landet, som en del
af det internationale forskningssamarbejde, skal dette
arbejde så vidt, det er muligt, hjemtages for en hurtige
informationsstrøm (mens vi selvfølgelig samtidig fortsat
vidensdeler med vore forskningspartnere). Finder vi
personer, der har været smittede med COVID-19, så
starter smittesporing for at finde ud af, hvor og

hvornår de blev smittet, og hvem de eventuelt selv har
smittet. Selv om dette i mange tilfælde involverer
personer, der ikke længere er smittede, så er det vigtig
information for at etablere smittekæder og finde mange
af de smittekæder, der indtil nu er gået under radaren.
Det vil også hjælpe i arbejdet med at fastlægge
forskellige
typer
af
COVID-19,
forskellige
smittemønstre, symptomer og evt. også senere
differentieret behandling.
3. Der forskes flittigt i udvikling af behandlingsmetoder,
mange gange med brug af allerede godkendte lægemidler
eller en kombination af dem, til at lindre og evt. også
forkorte sygdomsforløbet hos indlagte patienter. Der
skal forberedes en hurtig implementering af nye
modaliteter i takt med at der er lovende resultater fra
forskningen.

At lave dette arbejde med testning og smittesporing er ganske
omfattende, men vil i stor udstrækning ikke overlappe med de
ressourcer, der kræves i kampen imod COVID-19 på hospitalerne.
Det er andre ressourcer, der skal mobiliseres fra samfundet,
borgere og virksomheder for at sikre, at vi så hurtigt som
muligt kan lukke Danmark op og holde Danmark åbent mest muligt
indtil COVID-19 er besejret. Samtidigt vil det bibringe
vigtige data om COVID-19, der hjælper ikke blot Danmark, men
hele verden i kampen imod COVID-19.

Ressourcer, der skal bringes i spil for at kunne
håndtere denne indsats, inklusive 50-100.000
testninger per dag, involverer bl.a.:
1) Der skal oprettes en lang række teststeder (bl.a. drive-inteststeder), hvor folk kan få taget sekret fra de nedre
luftveje til COVID-19-test. Dette skal fungere med personale,
der ikke må tages fra den normale behandlingsindsats på
hospitalerne. Eventuelt med personer, der allerede har haft

COVID-19.
2) Der skal oprettes kapacitet til at behandle 50-100.000
COVID-19 prøver om dagen. Kapaciteten kan findes på
eksisterende laboratorier på universiteter og lignende, men
også, hvis de bliver spurgt, på danske virksomheder, som nok
gerne vil bidrage med testkapacitet, som Novo Nordisk har
valgt at gøre det. Vi har mange medicinalvirksomheder i
Danmark, og de fleste vil ikke takke nej, hvis de bliver bedt
om at hjælpe til. Det forberedes selvfølgelig at kunne tage og
behandle endnu flere tests, hvis det skulle blive nødvendigt.
3) Der oprettes et lignende beredskab til at tage blodprøver
for at konstatere anti-stoffer imod COVID-19, hvis det
nuværende system ikke er i stand til at håndtere den øgede
volumen. Der oprettes flere enheder til hurtigt at omsætte
blodprøver for anti-stoffer til COVID-19 til brugbare
testresultater.
4) Der skal oprettes en del enheder til smittekortlægning og
smittesporing. Samtidig skal der være enheder til at håndtere
alle de data, som man får ind fra testresultater, daglige
tilbagemeldinger fra COVID-19-smittede, folk i karantæne etc.
Det vil være langt større mængder af data, end man har været
vant til, og det kræver evt. en oprustning på
databehandlingssiden. Danske virksomheder med ekspertviden på
området vil sandsynligvis med glæde bistå med at udvikle de
nødvendige digitale værktøjer i ekspresfart, hvis de bliver
bedt om det.
5) Med hensyn til hjælpemidler til testindsatsen og
værnemidler til personalet på alle COVID-19-områder, der evt.
er mangel på i dag, osv. så vil de af dem, som man ikke kan
anskaffe hurtigt på markedet til rimelige priser,
sandsynligvis kunne fremskaffes fra, eller produceres af
danske virksomheder, hvis man blot beder dem om det. Lokaliser
evt. flaskehalse og find ud af, hvem i Danmark, der vil kunne
hjælpe. Hvis man spørger om hjælp, så vil man blive positivt

overrasket over, hvor mange, der blot venter på at kunne
hjælpe til.

Udover at være en uvurderlig hjælp i at inddæmme COVID-19 så
meget som muligt, så vil brugen af udbredt testning og
smittesporing give os de nødvendige redskaber til at forstå og
håndtere sundhedskrisen langt bedre. Vi vil gennem det langt
bedre overblik over COVID-19 og dens aktiviteter bedre kunne
forhindre en kraftig opblomstring af epidemien på et senere
tidspunkt, og gennem den tætte overvågning vide, hvornår vi
eventuelt må lukke dele af Danmark ned igen, for at få
kontrollen over COVID-19 tilbage.
Alle

disse

tiltage

er

ikke

gratis,

men

den

samlede

indsatspakke er billigere end blot en enkelt dags nedlukning
af Danmark. Samtidig kan man også håbe, at de store mængder
indsamlede data gør os i stand til bedre at forstå COVID-19,
og dermed kunne bekæmpe COVID-19 langt mere effektivt både i
Danmark og globalt indtil vi forhåbentligt snart kan
endegyldigt besejre COVID-19 og få vores normale
samfundsfunktioner tilbage.
For Schiller Instituttets forslag til de nødvendige økonomiske
og finansielle tiltag i forbindelsen med COVID-19 se andre
artikler og videoer på vores hjemmeside.

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 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:

Formand Tom Gillesbergs tale
til Schiller Instituttets
konference i Paris
Jacques Cheminade, LaRouche-bevægelsens leder i Frankrig og
fhv. præsidentkandidat, og Tom Gillesberg på en tidligere
konference.
Den 4. februar 2020 organiserede det franske Schiller Institut
et meget vellykket seminar i Paris med titlen: “Dialog mellem
Kulturerne eller Handelskrig: Frankrig ved en skillevej.” Tæt
ved hundrede personer – kontakter, diplomater, foreninger,
iværksættere og Kinaeksperter – fyldte lokalet på rådhuset i
Paris’ 5. arrondissement. Såvel Schiller Instituttets

internationale grundlægger og præsident Helga Zepp-LaRouche
som formand for det danske Schiller Institut, Tom Gillesberg,
sendte varme hilsner samt meddelelser til begivenheden.
Meddelelse fra Tom Gillesberg, formand for det Schiller
Instituttet i Danmark:
Jeg er ked af, at jeg på grund af sygdom ikke kan være med jer
i dag, men her er nogle tanker jeg gerne vil dele med jer.
I Danmark, og i resten af Skandinavien, har vi gennem de
sidste par år set en voksende kampagne i medierne – og med
støtte fra efterretningstjenester og regeringsinstitutioner –
for at dæmonisere Kina, i lighed med, hvad der igennem nogen
tid har været tilfældet for Rusland. Presset kommer fra USA og
deres kontrollanter i Storbritannien, og udøves ofte gennem
“soft power” ved at sprede historier om Kina såvel som Rusland
der skal vise, at de er diktaturer, som man virkelig ikke kan
stole på. På det seneste er dette set i den massive kampagne
imod at lade det kinesiske firma Huawei, verdens førende
leverandør af G5-teknologi, levere udstyret til det nye G5netværk i Danmark og på Færøerne. Nogle prøver endda at bruge
udbruddet af en ny form for koronavirus i Wuhan som et
eksempel på, hvordan Kina og dets indflydelse verden over
bringer os alle i fare.
Derfor besluttede Schiller Instituttet i Danmark i 2017 at
imødegå denne voksende fjendtliggørelse med et projekt for en
“Dialog mellem Kulturerne”. Sammen med venner, der var aktive
i det dansk-russiske samfund, arrangerede vi en koncert, hvor
vi havde klassisk musik og dans fra Rusland, Kina, Afrika,
Indonesien og mange europæiske lande, for at vise, hvor
berigede vi alle bliver ved at få adgang til alle disse andre
nationers kultur. Kinas Kulturinstitut i København var også
medsponsor, og arrangementet blev afholdt i det russiske
Center for Videnskab og Kultur.
Koncerten var en stor succes. Vi havde en fuldt pakket sal, og

på trods af at vi fik ekstra stole bragt ind, var vi nødt til
at afvise mange der kom. Publikum blev imponeret og bevæget af
mangfoldigheden og skønheden af bidragene ved koncerten. Især
afsyngningen af en kinesisk folkesang af en kinesisk
studerende sammen med Feride Istogu Gillesberg, vicepræsident
for Schiller Instituttet i Danmark og hovedorganisator af
begivenheden, betog publikum. Hvordan er det muligt, at en
europæer kan synge på kinesisk og skabe så bevægende og smuk
musik?
Siden dengang har vi haft yderligere to meget succesfulde
koncerter, med fremtrædende og smuk deltagelse fra både
russiske og kinesiske musikere, og musikere af høj kvalitet
fra mange andre lande. Vi er blevet lovet, at den årlige
koncert i 2020 kan finde sted i Kinas kulturcenters
nyistandsatte faciliteter i København, som snart åbner.
Samtidigt har vi forsøgt at få information om Bælte- og VejInitiativet ud til offentligheden på enhver måde, vi kan. I
København afholdt Schiller Instituttet et seminar sammen med
‘Confucian Business Institute’ ved CBS, og i Sverige har
Schiller Instituttet samarbejdet om stiftelsen af BRIX, Bælteog Vej-Instituttet i Sverige. BRIX har afholdt en række
seminarer med pæn deltagelse fra akademikere og industrifolk,
der er blevet adresseret i fællesskab af den kinesiske
ambassadør og ledende medlemmer af BRIX og Schiller
Instituttet. På samme tid har vi interveneret i mange møder og
diskussioner om Kina, der finder sted i Danmark og Sverige,
for at sikre, at den rigtige historie om Bælte- og VejInitiativet – og nødvendigheden af at de vestlige landes
aktivt deltager i dette store foretagende for menneskeheden –
kommer ud, så de løgne og falske bagtalelser om det i
‘mainstream’ medierne bliver modsagt.
Som det ses med udbruddet af det nye koronavirus i Wuhan er
der mange udfordringer, når man søger at løfte 1,4 milliarder
mennesker ud af dyb fattigdom og at blive en moderne nation.
På trods af fremragende nationalt lederskab, kan lokal

inkompetence skabe store problemer. Men jeg er sikker på, at
Kina vokser med udfordringen, og vi ser nu, at den kinesiske
regering intet sparer for at besejre denne trussel imod
menneskeheden bestående af sygdom og død.
Da den nationale regering først blev opmærksom på epidemien,
handlede den hurtigt for at besejre den. Oplysninger om
koronavirus blev hurtigt sendt ud over hele verden, og resten
af verden kunne forsvare sig mod sygdommen på en måde, som den
lokale regering i Wuhan undlod at gøre. Og forhåbentligt vil
samarbejdet mellem Kina og medicinske forskningscentre i
resten af verden snart føre til behandling og en vaccine. I
mellemtiden yder Kina enorme menneskelige og økonomiske ofre
for at få epidemien under kontrol, og udgør menneskehedens
bolværk imod en verdensomspændende pandemi.
Forhåbentligt vil de enorme ressourcer, som nu indsættes i
Kina, og med hjælp fra verdenssamfundet, bære frugt, og
besejre den nye koronavirus. Og forhåbentlig bliver det et
eksempel på, hvordan Kina og verden kan arbejde sammen om en
endnu farligere dræber: fattigdom. Kina har vist, hvordan det
har været muligt at løfte 850 millioner kinesere ud af dyb
fattigdom. Og med Bælte- og Vej-Initiativet har de igangsat
det største udviklingsprojekt, som menneskeheden nogensinde
har set. Vi behøver fuldt internationalt samarbejde for at
sikre sejr over fattigdom overalt i verden, ved at anvende
videnskabeligt og teknologisk fremskridt til først at etablere
den nødvendige infrastruktur, og derefter den nødvendige
industrielle udvikling, til at løfte hele menneskeheden ud af
fattigdom.
Men hvis Danmark og andre vestlige lande skal deltage i disse,
for menneskeheden nødvendige tiltag, må vi først besejre det
mentale angreb, der finder sted imod befolkningens sindelag.
Kina og Rusland er ikke vores fjender, men er vores vigtige
samarbejdspartnere i sikringen af den bedst mulige fremtid for
hele menneskeheden. Lad os derfor erstatte den kunstigt skabte
frygt og splittelse med en dialog mellem kulturerne, og lad os

alle deltage i Bælte- og Ve-Initiativet. Så vil vi se en
verdensomspændende renæssance af de bedste bidrag fra alle de
forskellige kulturer, og vi vil se en eksplosion af
menneskelig kreativitet og udvikling, der ikke alene
forvandler livet på Jorden, men også vores solsystem, og det
der ligger derudover, når vi får ubegrænset billig energi på
Jorden ved at høste helium-3 på Månen og bruge det til
fusionsenergi, som kineserne har tænkt sig at gøre.
Se på ‘Verdens-Landbroen’. Dette er det levende billede af de
smukke ord, som vi hører i Beethovens 9. symfoni:
Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Brüder! über’m Sternenzelt
muss ein lieber Vater wohnen.
Vær omfavnede, millioner!
Dette kys til hele verden!
Brødre, over stjerneteltet
må der bo en kærlig far.
Og den kærlige far bliver realiseret gennem vores handlinger;
mænds og kvinders handlinger for at forandre verden til det
bedre.

Schiller
Instituttet
intervenerer med opfordring
til topmøde mellem Trump,

Putin og Xi Jinping
på DIIS seminar om Kina og
Europa
6. februar 2020 – I går blev et seminar med titlen ”Hvad er
det næste skridt for Kina og Europa?” afholdt af det Danske
Institut for Internationale Studier (DIIS). Talerne var fra
DIIS (”Danmarks Kina-udfordring”); det tyske Mercator Institut
for Kina-studier (”Søgen efter Europas Kina-strategi”); det
tyske Globale Offentlige Politiske Institut (”Tyskland og
Huawei-debatten”) angående 5G; og det britiske Internationale
Institut for Strategiske Studier (”Kina, EU’s forsvar og
sikkerhed, og nyopstående teknologier”). Seminarets
hovedindhold handlede om Kinas (angivelige) trussel mod
Europa, og de europæiske politikeres modvilje mod at udfordre
dette af frygt for at miste deres handel med kineserne.
I løbet af spørgerunden intervenerede en repræsentant for
Schiller Instituttet. Efter at have tilkendegivet hvor hun kom
fra, sagde hun, at talerne havde modstillet økonomisk
samarbejde på den ene side, og geopolitik og strategiske
interesser på den anden, men vi har en anden forestilling.
Efter mordet på den iranske general opfordrede Schiller
Instituttets leder til et omgående topmøde mellem Xi Jinping,
Trump og Putin, hvorefter Putin havde udvidet dette til at
inkludere Storbritannien og Frankrig for at forhindre en
geopolitisk konfrontation. Økonomisk udvikling må være en del
af dette, inklusive mere europæisk samarbejde med Bælte- og
Vejinitiativet samt økonomisk udvikling i Mellemøsten og
Afrika. Hvad med økonomisk udvikling som en måde at mindske
strategiske konflikter på, og dermed skabe en håbefuld fremtid
gennem økonomisk samarbejde?
Taleren fra MERICS, som har spillet en negativ rolle i Kinadebatten i Tyskland, indledte sine bemærkninger med at sige,

at hun gerne ville vide mere om Schiller Instituttets arbejde
om og med Kina. Men selvom handelsrelationer vil fortsætte,
hvilket vi ønsker, så begyndte vi i 2016 at se de geopolitiske
konsekvenser af Kinas investeringer i Europa, da Grækenland og
Ungarn udvandede EU’s kritiske erklæring om Kinas opførsel i
det Sydkinesiske Hav, fordi de ikke ønskede at ophidse Kina;
og visse Bælte- og Vejprojekter her havde ikke overholdt EU’s
spilleregler.
Seminaret blev sendt live, og en video kan ses på:
https://www.diis.dk/node/15207, så flere personer end dem
tilstede i lokalet har hørt udvekslingen. Schiller
Instituttets spørgsmål begynder efter 2 timer og 35 minutter.
Schiller Instituttets danske nyhedsbrev, som indeholder Helga
Zepp-LaRouches opfordring til topmødet, blev uddelt, og en
række kontakter blev etableret.

Udtalelse af præsidenten for
det Internationale Schiller
Institut
Kina
fortjener
ros
og
samarbejde for dets kamp imod
coronavirusset
Af Helga Zepp-LaRouche
Den 7. februar 2020 – Navnet på det tyske ugeblad ‘Der
Spiegel’ betyder på engelsk: “The Mirror” (“Spejlet”). Og hvad

man i denne uge rent faktisk ser på forsiden af den trykte
version af Der Spiegel – en person med en gasmaske,
beskyttelsesbriller, øretelefoner og en rød hættetrøje – er et
spejlbillede af de racistiske redaktørers grimme ansigter.
Overskriften “Coronavirus Made in China” skulle faktisk have
været “Det racistiske monsters [der Spiegels] grimme fjæs”.
Dette stykke ‘gule snavs’-journalistik var så slemt, at den
kinesiske ambassade i Tyskland udsendte en formel klage på
deres hjemmeside. Den berygtede ‘Jyllands-Posten’ fra Danmark
havde en lige så modbydelig såkaldt satiretegning, der
anbragte coronavirus på det kinesiske flag. Forskellige
amerikanske såkaldt ‘mainstream-medier’ bruger det afskyelige,
racistiske udtryk “Den gule Fare”. Hvad alle disse skildringer
viser, er den grimme virkelighed af en åbenlys indgroet
racisme under et meget tynd lag fernis af “vestlige værdier”.
Sagen er, at generaldirektøren for WHO, Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, gentagne gange har rost Kina for en fremragende
håndtering af epidemien, og har bemærket at Kina har sat en ny
standard for behandling af sådanne problemer. Andre embedsmænd
i sundhedssektoren oplyser, at responsen fra den regionale
regering i Wuhan og udbredelsen af information er ”moderne”,
og at der er blevet offentliggjort en ekstremt imponerende
mængde nye oplysninger i deres daglige opdateringer siden 31.
december/1. januar.
At betegne en virus som “kinesisk” er lige så dumt som at
sige, at det er en persons egen skyld, hvis han smittes af
influenza eller bliver syg i almindelighed. Det kan ske
overalt i verden, og det kan ske for enhver person på
planeten. Læren fra dette nylige tilfælde af reaktionen på
udbruddet af coronavirus er, at det viser hvem i det
internationale samfund, der er i stand til at reagere
[hensigtsmæssigt] på farer, der truer hele menneskeheden; hvem
der er en ‘hulemænd’, og hvem der ikke er.
Hvis Europa og USA ønsker at være troværdige, når talen falder

på “menneskerettigheder” og “vestlige værdier”, burde de gå
sammen med Kina og samarbejde om at besejre coronavirus.
Coronavirusset og det faktum, at 100.000 mennesker hvert år
bliver dræbt af komplikationer fra influenza, viser hvor
presserende det er at gøre nye gennembrud i den grundlæggende
forståelse af livsprocesser for at overvinde hidtil
livstruende sygdomme. Europa og USA bør også samarbejde med
den mest fremtidsorienterede vision på den internationale
dagsorden, nemlig udvidelsen af Bælte- og Vejinitiativet (BVI)
til Sydvestasien og Afrika og det internationale samarbejde om
‘Rum-Silkevejen’.
Man bør helt sikkert reflektere over aktualiteten i
bedømmelsen fra Gottfried Leibniz, der sagde: ”I hvert fald
forekommer det mig, at forholdene hos os, hvor det moralske
forfald griber vældigt om sig, næsten gør det nødvendigt, at
kineserne sender os missionærer, som kan lære os den naturlige
religions anvendelse og praksis… Derfor tror jeg, at hvis en
vismand blev valgt til dommer – ikke angående gudinders
skønhed, men de enkelte folks fortrin – ville han give
‘guldæblet’ til kineserne…”
Jeg synes Leibniz var langt klogere end eksempelvis Der
Spiegel, Jyllands-Posten og the New York Times.

Underskriftindsamling:
Nej
tak til Jyllands Postens

upassende satiretegninger
København den 1 februar 2020. JP har tidligere udgivet en
satiretegning, som skabte voldsom uro og utryghed for folk i
både ind- og udland.
JP har desværre den 27. januar 2020,

igen bragt en særdeles

upassende satiretegning,
som denne gang har stødt flere
hundrede millioner mennesker i Kina og internationalt. Dette
skaber både sorg og vrede.
Dronning Margrethe har i en tidligere nytårstale gjort det
danske folk
dumsmarthed.

opmærksom

på

befolkningens

tendens

til

Det danske samfund er i disse år særdeles presset af
nedskæringer, hvilket går ud over især de svageste borgere.
Dansk økonomi har en meget stor og voksende eksport til Kina.
Den skal vi blive ved med at udbygge fremover, hvis vi skal
opretholde vores velfærdssamfund.
Automatreaktionen, med at undskylde alt med, at “vi må
forsvare ytringsfriheden”, bør siges imod.
Vi ønsker kineserne alt godt i deres meget omfattende og
krævende bestræbelser for at få styr på coronavirusen og
udtrykker samtidig en opfordring til JP om at mande sig op og
sige det svære ord “undskyld”.
https://www.skrivunder.net/nej_tak_til_jyllands_postens_upasse
nde_og_landsskadelige_satiretegninger
Dokumentation: Her er Schiller Instituttets formand Tom
Gillesbergs pressemeddelelse om sagen med titlen I stedet for
Jyllands-Postens konfliktskabende provokationer,
lad os samarbejde med Kina for at forsvare menneskeheden

Samarbejde for fred mellem
USA-Rusland-Kina-Indien
foreslået
af
Schiller
Instituttet i Danmark på
regeringens rumkonference
København, den 26. januar – den 22. januar afholdt det danske
Uddannelses- og Forskningsministerium den anden årlige
rumkonference med omkring 300 deltagere i Eigtveds Pakhus ved
Udenrigsministeriet. Den specielle gæstetaler var Danmarks
eneste astronaut, Andreas Mogensen, der fløj på en mission til
ISS i 2015. Den første del af konferencen handlede om
partnerskaber i adskillige emner mellem universiteter,
offentlige institutioner og private virksomheder. Under
præsentationen om forskningspartnerskab i rummet, sagde taler
Thomas E. Andersen, at rumforskning var vigtig for
verdensfreden og påpegede, at Andreas Mogensen rejste til ISS
ombord på et russisk rumfartøj.
I spørgetiden understregede en medarbejder fra Executive
Intelligence Review og Schiller Instituttet, at hvad Andersen
sagde om betydningen af rumforskning for freden, var meget
sandt – at samarbejde mellem de fire førende rumnationer,
U.S.A., Rusland, Kina og Indien, er afgørende for
verdensfreden, hvad enten det er i Mellemøsten eller andre
steder. Hun fremviste og læste op af teksten på en af
valgplakaterne fra de uafhængige kandidater fra Schiller
Instituttets Venner under det sidste valg:
“Helium-3 fra Månen til ubegrænset fusionsenergi på Jorden:

Samarbejde, ikke krig, mellem U.S.A., Rusland og Kina”, og
spurgte om de i deres partnerskab havde drøftet udvinding af
helium-3 fra Månen. Andersen svarede, at det havde de ikke,
men at han vidste, at ressourceudvikling var et vigtigt emne i
Luxembourg og kunne inkluderes i det danske partnerskab, hvis
der var interesse for det.
Desværre handlede den anden del af konferencen om, hvordan
rummet kan hjælpe med den grønne omstilling. Astronauten
Andreas Mogensen henviste kun til den grønne dagsorden et par
gange, men primært gav en præsentation om Det Europæiske
Rumagenturs (ESA’s) programmer.
Talerne af forskningsministeren og en repræsentant fra FN’s
Kontor for Anliggender i det ydre Rum (UNOOSA) var ren
hjernevask fra den grønne dagsorden.
EIR’s og Schiller Instituttets medarbejder talte kort med
astronauten og skabte mange kontakter, inklusive flere der var
imod den grønne dagsorden.

Kinesisk nyhedsagentur Xinhua
skriver om vores koncert
“En Musikalsk Dialog mellem
Kulturer”
31. januar 2020 — Vi har lige erfaret, at det kinesiske
nyhedsagentur Xinhua skrev om vores koncert “En Musikalsk
Dialog mellem Kulturer”, som fandt sted den 29. november 2019.
Koncerten blev arrangeret af Schiller Instituttet, RussiskDansk Dialog, Det Russiske Hus og Det Kinesiske Kulturcenter i

København.
Her er et link til koncertsiden med videooptagelsen og
programmet: EN MUSIKALSK DIALOG MELLEM KULTURER den 29.
november 2019
Her er billeder og Google-oversættelser af dækning på:
1. Xinhuas hjemmesiden
2. MSN’s kinesiske hjemmeside
3. www.dzwww.com fra Shandong, Konfutses hjemby.
I bunden findes den kinesiske tekst.
1. Xinhuanet:

Bælte og Vej koncert i København. Anmeldelse
Xinhua News Agency, København, den 29. november (Reporter Lin
Jing) Koncernen “Bælte og Vej, Tvær-kulturel Dialogue” blev
afholdt den 29. i det Russiske Videnskabs- og Teknologicenter
i København, Danmark. Dusinvis af musikere fra Kina, Rusland,
Polen, Danmark, Schweiz og andre lande præsenterede i
fællesskab en “musikalsk fest”, der kombinerede kinesiske og
vestlige kulturer og multikulturel kollision.
Koncerten blev arrangeret i fællesskab af Københavns
Kinesiske Kulturcenter, det tyske Schiller-Institut og det
Russiske Kultur- og Videnskabskulturcenter. Det viste charmen
ved kunstnerisk fusion skabt af den multikulturelle kollision
på Silkevejen, hvilket gjorde det muligt for publikum at sætte
pris på essensen af forskellige kulturer i øst og vest.
Den indre mongolske folkesang “Hong Yan” udført af den
kinesiske unge violinudøvende kunstner Zhang Kehan og den
polske pianist Dominic Wizjan erobrede publikets hjerter. Et
russisk publikum sagde: “Jeg føler nostalgi i denne sang.
Violinfortolkningen er så eufemistisk, lang, smuk og virkelig
underholdende.”

Derudover fremførte det danske Confucius Conservatory of
Music to kinesiske folkesange, “Dunhuang” og “Jiangnan Love
Charm”, så publikum kunne opleve de forskellige regionale
skikker i det nordvestlige Kina og Jiangnan. Publikum
rapporterede varm bifald og kaldte det endda “fremragende og
smukt!”
Zhang Li, direktør for Københavns Kinesiske Kulturcenter,
sagde, at dette er tredje år i træk, at der er afholdt en
“interkulturel dialog” -koncert i Danmark. Københavns
kinesiske kulturcenter er villig til at samarbejde med lokale
kulturinstitutioner for at fremme udveksling og dialog mellem
forskellige kulturer og fremme sund fornuft blandt folk.
2. MSN’s kinesiske hjemmeside.

(XHDW) Interkulturel dialogkoncert i København
Den 29. november i København, Danmark, fremførte lærere og
studerende fra Confucius Conservatory of Denmark kinesisk
folkemusik på koncerten “Belt og Vej, Tværkulturel Dialog”.
Koncerten “Belt og Vej, Tværkulturel Dialog” blev afholdt den
29. i det russiske videnskabs- og teknologicenter i København.
Dusinvis af musikere fra Kina, Rusland, Polen, Danmark,
Schweiz og andre lande præsenterede i fællesskab en “musikalsk
fest”, der kombinerede kinesiske og vestlige kulturer og
multikulturel kollision.
Foto af Xinhua News Agency reporter Lin Jing
3. www.dzwww.com, som er fra Shandong, Konfutses hjemby.

Teksten er den samme som den første artikel på Xinhuas
hjemmeside.
Her er den kinesiske tekst:
跨文化对话音乐会在哥本哈根举行
2019-11-30 10:00:47 来源： 新华网
新华社哥本哈根11月29日电（记者林晶）“一带一路·跨文化对话”音乐会29日在丹麦首都哥本哈根俄罗斯科技文化中心举行。来自中
国、俄罗斯、波兰、丹麦、瑞士等国的数十位音乐家联袂奉献了一场中西合璧、多元文化碰撞的“音乐盛宴”。
音乐会由哥本哈根中国文化中心联合德国席勒学会和俄罗斯科技文化中心联合举办，展现了丝绸之路上多元文化碰撞下产生的艺术融合魅力，
让观众们领略到东西方不同文化的精粹。
中国青年小提琴表演艺术家张可函与波兰钢琴家多米尼克·维子扬共同演绎的内蒙古民歌《鸿雁》征服了现场观众的心。现场一名来自俄罗斯

的观众说：“我感受到了这首曲子中浓浓的乡愁，用小提琴演绎显得那么委婉悠长，很美，真的很享受。”
此外，丹麦孔子音乐学院演奏的两首中国民乐《敦煌》和《江南情韵》让观众体验到了中国西北与江南地区的不同地域风情。现场观众报以热
烈掌声，连称“精彩、太美了！”
哥本哈根中国文化中心主任张力说，这是连续第三年在丹麦举办“跨文化对话”音乐会。哥本哈根中国文化中心愿同当地文化机构携手共同推
动不同文化间的交流对话，促进各国间的民心相通。

Formand
Tom
Gillesbergs
respons
til
JP’s
coronavirustegning:
I stedet for Jyllands-Postens
konfliktskabende
provokationer,
lad os samarbejde med Kina
for at forsvare menneskeheden
29. januar 2020 — Jyllands-Postens tegning af det kinesiske
flag, med coronavirus i stedet for stjerner, er ikke bare
dårlig smag eller manglende pli. Det er en hånlig og åbenlys
tilsmudsning af det kinesiske flag, og bliver derfor af mange
kinesere over hele verden betragtet som en fornærmelse mod
Kina som nation og hele det kinesiske folk. Jyllands-Posten
burde om nogen have lært, at hvis man laver provokerende
tegninger, så er det ikke nødvendigvis en vigtig del af “en

kamp for ytringsfriheden”, men kan lige såvel være med til at
sætte en destruktiv og konfliktskabende dagsorden, der ikke
skaber noget godt, men kun ødelægger.
På et tidspunkt, hvor menneskeheden er under angreb fra en
coronavirus, der, hvis den ikke besejres, kan være en ny
spansk syge, der slukker millioner af menneskeliv, er det ikke
blot en tåbelighed, men en decideret menneskefjendsk handling.
Jyllands-Postens tegning er da også blot den seneste dråbe i
en vedvarende kampagne fra konfliktsøgende kræfter, deriblandt
efterretningstjenester, i den vestlige verden, der ønsker at
forpurre et samarbejde mellem Danmark, Europa, USA og Kina, på
samme måde som man længe har gjort det imod Rusland.
Kinas regering har indtil nu reageret meget resolut på
udbruddet af en ny coronavirus, uden at lade sig holde tilbage
af de meget store menneskelige og økonomiske ofre som Kina må
betale, for at være menneskehedens bolværk imod denne dødelige
virus. Man har med uhørt hastighed delt al tilgængelig
information med resten af verden, så verden bedst muligt kunne
beskytte sig imod virussen, og Danmark burde være med i
kapløbet om at få skabt en vaccine hurtigst muligt. Det er den
virkelige historie Jyllands-Posten bør bringe – efter at have
undskyldt, at man bragte en så tåbelig og destruktiv tegning.
Dernæst bør de danske medier fortælle om den endnu vigtigere
kamp, som Kina har indledt på menneskehedens vegne, i form af
Bælte- og Vej-Initiativet, også kendt som Den Nye Silkevej,
hvor Kina samarbejder med indtil nu 176 andre nationer om at
sikre hele verden adgang til moderne infrastruktur og en
tilhørende industrialisering – et verdensomspændende projekt
der allerede er mange gange større end Marshallhjælpen efter
2. verdenskrig, og som kan udrydde sult og fattigdom over hele
verden, i lighed med hvad Kina allerede har gjort gennem at
løfte 850 millioner ud af dyb fattigdom derhjemme – en
tilgang, der også kan løse problemerne i Sydvestasien
(Mellemøsten) og Afrika.

Danmark bør ikke blot støtte Kina på alle måder i den
livsvigtige kamp for at besejre den seneste coronavirus, men
bør også strække hånden ud til et fremtidigt tæt og
venskabeligt samarbejde, der bør inkludere en meget mere aktiv
dansk deltagelse i Bælte- og Vej-Initiativet og andre tiltag,
der tjener hele menneskehedens interesse.
Med venlig hilsen
Tom Gillesberg
Formand for Schiller Instituttet i Danmark
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