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2. del, diskussion:
Ipod: download Daily Motion ap og søg efter Schiller Video 71

Finanskrisen ikke fortid – det værste er stadig i vente, vil civilisationen overleve, hvad skal der til?, temaet
for LaRouche historiske tale til nationen den 22. januar, Schiller Instituttet har foretræde for Folketingets
Europaudvalg på mødet der begynder fredag kl. 10:00 og vil blive transmitteret på www.ft.dk [2] om
eurokrisen og krisen i hele EU, og hvad der skal gøres hvis vi skal kunne beskytte nationen, LaRouche:
Glass/Steagall-banklovgivning nu – afskriv spillegælden men red økonomien, gentag Roosevelts succes og
Hamiltons da man grundlagde USA, USA’s unikke kreditsystem og erfaringerne fra Massachussetts Baykoloniens Pine Tree Shilling (fyretræskillingen) så store projekter som NAWAPA, den danske regering er
lakaj for finansverdenen og EU’s ubehjælpsomme politik: Hjælpepakker til finansverdenen og nedskæringer
til befolkningen, regerings politik vil ikke fungere – vi behøver investeringer i stedet, nationer på vej ud i
kaos, den irske krise, Grækenland, Belgien, Spanien!!, krise i EU og problemer med den 440 mia. store
hjælpefond, inflationen er allerede på vej op – fortsættes den nuværende politik får vi snart hyperinflation
som i Tyskland i 1923, vi er de få som er i stand til at skabe en vej ud af krisen og skabe en anstændig
fremtid for menneskeheden. Diskussion.

Foredrag af Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark, i mp3-format (højreklik for
download) [3]
Diskussion del 1 i mp3-format (højreklik for download) [4]
Diskussion del 2 i mp3-format (højreklik for download) [5]
Foredrag af Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark, i amr-format (højreklik for
download) [6]
Diskussion del 1 i amr-format (højreklik for download) [7]
Diskussion del 2 i amr-format (højreklik for download) [8]
Link til LaRouches tale til nationen fra den 22. januar 2011 [9]

State of the Union: AD 2011 was read by Lyndon LaRouche at the International Webcast [10]

Stikord:
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finansverdenen og EU?s ubehjælpsomme politik: Hjælpepakker til finansverdenen og nedskæringer til
befolkningen, regerings politik vil ikke fungere ? vi behøver investeringer i stedet, nationer på vej ud i kaos,
den irske krise, Grækenland, Belgien, Spanien!!, krise i EU og problemer med den 440 mia. store
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