International konference i New York:
Mad for Fred, 7. juli, 2017
(Denne introduktionstekst forekommer på invitationen til konferencen):
Efter sin tale som deltager i Topmødet for Globale Tænketanke under Bælte & Vej
Forum i Beijing, 14.-15. maj, sagde Helga Zepp-LaRouche, stifter og formand for
Schiller Instituttet, i et interview til Shanghai Daily:
»Jeg mener, at Bælte & Vej Initiativet betyder et revolutionerende skridt hen
imod en ny epoke i civilisationen. Ideen om at have win-win-samarbejde mellem
nationer er første gang, et konkret koncept for at overvinde geopolitik er
blevet fremsat.
Eftersom geopolitik var årsagen til de to verdenskrige, mener jeg, det er et
fuldstændig nyt paradigme for tankegang, hvor en idé, der fremsættes af ét land,
samtidig vil have den nationale interesse i overensstemmelse med hele
menneskehedens interesse. Dette er aldrig tidligere sket.
Dette har indgydt et enormt håb blandt udviklingslandene om, at de har en
mulighed for at overvinde fattigdom og underudvikling. Og jeg mener, dette er et
initiativ, der vil vokse, indtil alle kontinenterne er forbundne gennem
infrastruktur og udvikling.«
I samarbejde med Kinas Energifondskomite og Fonden for Genoplivelse af Klassisk
Kultur, afholder Schiller Instituttet en konference i New York City fredag, den
7. juli, 2017. Vi vil bringe sammen, landbrugsledere, forskere og ingeniører
inden for landbrug og politiske og diplomatiske, officielle personer fra hele
USA, ledere fra Kina og fra andre nationer. Opgaven bliver at formulere en
politik for fødevareproduktion og handel – i kølvandet på gennembruddet med
Bælte & Vej Forum i Beijing i maj, 2017 – for omgående og radikalt at UDVIDE den
globale fødevareproduktion og brødføde verden, katalyseret gennem den mest
avancerede, 21. århundredes nuklear- og satellitteknologi.
Den amerikanske økonom og videnskabsmand, Lyndon LaRouche, der for 29 år siden
var den oprindelige ophavsmand til konceptet og politikken med den »økonomiske
udviklingskorridor« – i dag kendt som Verdenslandbroen – erklærede i sin rapport
fra 1983, ’Der er ingen grænser for vækst’, at nationer nu, med de eksisterende
teknologier, har evnen til at producere tilstrækkelig med fødevarer af høj
kvalitet til at brødføde 25 mia. mennesker, med en sund kost!

Han påpegede desuden, at Afrikas udvikling er af strategisk betydning – dvs., af
strategisk betydning for Asien og for hele verdens befolkning. Hr LaRouche
forklarede dernæst de detaljerede politikker for at virkeliggøre Afrikas
potentiale for at blive både hele verdens »brødkurv« og et center for videnskab
og rumforskning.
I dag, hvor 100 nationer aktivt deltager i Kinas Bælte & Vej Initiativ, er Vejen
åben for at gøre netop dette!
Billede: »Fields of Gold«, af kunstneren Jane Small.

