Schiller
Instituttets
videokonference
for
unge
lørdag den 26. september 2020
kl. 16 dansk tid:
Verdens valg: Udrydelse eller
LaRouches
æra.
Unge
kan
deltage aktivt via Zoom.
Alle kan se konferencen via
YouTube.
Vær med på Schiller Instituttets eksemplarisk
konference, for studerende og unge over hele

onlineverden.

Deltagerne får mulighed for at gå i dialog med Helga ZeppLaRouche og andre fremtrædende paneldeltagere.
Unge: Tilmelding for at deltage aktivt via Zoom:
https://schillerinstitute.nationbuilder.com/sept_26_conf
Hvor ville menneskeheden være i dag, hvis Lyndon LaRouche – og
hans ideer – ikke var blevet uretfærdigt fængslet, gennem det
der er blevet beskrevet som “bevidst og systematisk embeds- og
magtmisbrug” og et “tragisk justitsmord”? Hvis hans ideer var
blevet hørt uden fordomme i den nationale og internationale
politisk debat, havde vi måske allerede udviklet en
videnskabelig koloni på Månen, udryddet fattigdom for altid og
mestret fusionskraft, hvilket ville have ført til en global
økonomisk og videnskabelig renæssance. I dag er behovet for
hans frifindelse måske mere presserende end nogensinde.
Schiller Institute indkaldte til en ekstraordinær online-

konference for at diskutere LaRouches frifindelse. Deltagerne
var unge fra mere end 25 lande fra alle verdensdele. Sagen om
LaRouches frifindelse blev præsenteret for dem af nogle af
dem, der kender allermest til den;
LaRouches enke, Helga Zepp-LaRouche, ledere, der kæmpede for
hans prøveløsladelse og efterfølgende frifindelse – Jozef
Mikloško, tidligere vicepremierminister for den tjekkiske og
slovakiske føderale republik; Marino Elsevyf, advokat i den
Dominikanske Republik; og Theo Mitchell, tidligere
statssenator fra North Carolina – samt LaRouches kollegaer,
som blev sendt i fængsel sammen med ham, Paul Gallagher og
Dennis Small.
Videoklip af LaRouches ledende advokat, Odin Anderson, den
tidligere statsadvokat Ramsey Clark og Lyndon LaRouche selv,
som alle vidnede i LaRouche-sagen ved de “uafhængige høringer
om misbrug af det amerikanske justitsministerium” i 1995,
udpenslede de forbrydelser, der var blevet begået.
Programmet på engelsk:
Panel 1: “The World Needs the Exoneration of Lyndon LaRouche”
10:00 AM – 1:00 PM EDT Helga Zepp-LaRouche, Founder and
Chairman, Schiller Institute
– Jozef Mikloško, Former Deputy Prime Minister of the Czech
and Slovak Federative Republic
– Marino Elsevyf, Attorney-at-Law, Dominican Republic, Member
of 1995 MLK Tribunal
– Paul Gallagher, EIR Economics Editor, Former Political
Prisoner
– Dennis Small, EIR Ibero-American Editor, Former Political
Prisoner
Panel 2: LaRouches idéer præsenteret af unge:
“Videnskab, kultur og store projekter i en global renæssance”
Talere:
– Yao Fei, Ministerråd for Folkerepublikken Kinas ambassade i

Spanien: “Kinas syn”.
– Michele Geraci, tidligere italiensk viceminister for
økonomisk udvikling.
– Marcelo Muñoz, grundlægger og præsident emeritus, Cátedra
Kina, Spanien: “Kina og Vesten: To verdener”.
– Helga Zepp-LaRouche, grundlægger og præsident, Schiller
Instituttet, Tyskland: “Konfutse og Schiller: menneskets
æstetiske uddannelse”.
– Dr. Ángel Álvarez, ingeniør, Cátedra Kina, Spanien: “Kinas
svagheder i informations- og kommunikationsteknologi i lyset
af den aktuelle konflikt med USA”.
– Jacques Cheminade, præsident for Solidarité & Progrès,
Frankrig: “Økonomisk sameksistens for at overvinde
geopolitik”.
Præsentationer om:
• Verdenslandbroen: udryd fattigdom for altid.
• Tunnellen under Bering-strædet: Forbind verdens kontinenter
• En alliance
Latinamerika

blandt

præsidenter:

LaRouches

plan

for

• LaRouches plan for Afrika: springet ind i et nyt paradigme
• Europas udvikling og en mission for de unge
• Johannes Kepler og sansernes dårskab
• Tænk som Beethoven!
• Kreativitet i en tid med kunstig intelligens
• Alexander Hamilton, LaRouche og kreditsystemet

