Schiller Instituttets 30-års
jubilæumkonference den 18.-19.
oktober, Frankfurt:
Den nye Silkevej og Kinas
Måneprogram: Mennesket er den eneste
skabende art.
Følgende resolution skrevet af Schiller Instituttets præsident,
Helga Zepp-LaRouche, blev vedtaget:
Menneskeheden oplever i øjeblikket en dyb civilisationskrise, hvor
samfundsfundamentet i mange dele af verden er blevet udhulet, og hvor etablerede
regler for internationale relationer er blevet nedbrudt. Oven i dette står vi
over for dødbringende farer, som hver for sig kunne føre til den menneskelige
arts mulige udslettelse.
* For det første er der Ebola-epidemien, som allerede er ude af kontrol i
Afrika, som der ikke findes nogen helbredende behandling for, og som truer
med at blive en større trussel end det 14. århundredes Sorte Død.
* For det andet er der terrortruslen mod hele verden, samt folkedrab, som
breder sig fra det såkaldte IS-kalifat, og som ikke blot udviser et
umenneskeligt barbari, men som udrykkeligt truer Rusland og Kina og derfor er
i færd med at blive til den potentielle udløsermekanisme, der kan få hele
Sydvestasien til at eksplodere og endog føre til en ny verdenskrig.
* Og for det tredje er der absolut vished for, at det totalt bankerotte,
transatlantiske finanssystem står umiddelbart foran at eksplodere og således
også true med at kaste en stor del af verden ud i en ny Mørk Tidsalder.
I lyset af disse tre, dødelige farer er det et spørgsmål om liv eller død for
menneskeheden at sætte en stopper for den umoralske og tåbelige politik, der går
ud på geopolitik og konfrontation over for Rusland og Kina. I stedet må vi have
en anden dagsorden med menneskehedens fælles mål og samarbejde med Rusland,
Kina, Indien og andre nationer for at besejre disse dødelige trusler.
Vi opfordrer alle fornuftige kræfter i Europa og USA til at tilslutte sig den nu

fremvoksende, ny økonomiske verdensorden, som repræsenteres af BRIKS og den Nye
Silkevej. Lad os arbejde på at etablere en inkluderende fredsorden, med
deltagelse af hver eneste nation på kloden, en fredsorden for det 21.
århundrede, som er en menneskehed værdig, der er den eneste, kendte, kreative
art i universet. Lad os blive voksne i menneskehedens manddomsår, hvor
kærlighed, kreativitet og skønhed definerer værdierne for vor fælles,
menneskelige familie.
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Fra en tidligere konference:
Helga Zepp-LaRouche:
Hovedtale ved Schiller Instituttets 30-års Jubilæums-konference i New York, juni
2014:
»Tiden er inde til at skabe en verden uden krig«

