Helga Zepp-LaRouche skriver åbent
brev
til den tyske præsident Steinmeier
4. nov., 2017 – Helga Zepp-LaRouche skrev et åbent brev til den tyske præsident,
Frank-Walter Steinmeier, den 4. nov. (med titlen, »Antallet af flygtninge på
globalt plan er nået op på 66 millioner: Vor planets kommende 50 år«), og som
blev udløst af den tale, han holdt to dage tidligere på Singapore Management
University.[1] Ved denne lejlighed nævnte han en foredragsrække, som seks
universiteter i Singapore arrangerer i fællesskab, ved navn »At forestille sig
de næste 50 år«, og bemærkede dernæst: »Jeg mener, dette er en dristig
fremgangsmåde – og det er noget, vi i Tyskland burde gøre noget oftere. Vi bør
se ind i fremtiden gennem et teleskop snarere end blot at se på den næste dag,
det næste årsregnskab eller det næste valg.«
Helgas brev er udlagt på websiden for det politiske parti, hun er formand for i
Tyskland, Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet (Bürgerrechtsbewegung
Solidarität, BüSo)
Helga Zepp-LaRouche hilste denne del af Steinmeiers tale velkommen:
»At høre dette fra Dem er et frisk vindpust, og man må blot håbe, det er
kraftigt nok til at blæse over til forhandlingerne om en regeringskoalition i
Berlin.«

»I betragtning af Deres Singapore-tale vil jeg
gerne sende Dem den bog, min mand [Lyndon
LaRouche] skrev i 2004, Earth’s Next Fifty Years
(Jordens kommende halvtreds år). I denne bog
forudså han hele det nu synlige skifte af den
strategiske dynamik over til Eurasien og
definerede det højere niveau for tankegang, på
hvilket menneskets fredelige samarbejde kan finde
sted. Desuden er denne bog meget populær i mange
asiatiske lande.«

Zepp-LaRouche rapporterede i sit brev om de mange alarmerende tal, som FN’s
flygtningehøjkommissær, Filippo Grandi, kommer med den 2. nov. Fra 2009 og frem
til i dag er antallet af fordrevne personer vokset fra 42 millioner til næsten
66 millioner.[2]
Det afgørende spørgsmål, skriver Zepp-LaRouche, er, hvordan man skal finde en
»humanistisk løsning på flygtningespørgsmålet og etablere fred«. Idet hun
henvender sig direkte til Steinmeier, fastslår hun, at dette er en personlig
udfordring for ham »som tidligere udenrigsminister og nuværende præsident for et
betydningsfuldt land«.
Ved den samme anledning i Singapore erkendte Steinmeier, at »mange mennesker ser
på den Europæiske Union eller USA og siger: ’Jamen, det her ser ikke særlig
harmonisk ud’. Og mange mennesker ser på Kina og ser stabilitet og økonomisk
vækst – uden nogen bevægelse mod større politisk frihed. Så Kina udgør en
udfordring for Vesten – ikke alene en økonomisk og geopolitisk udfordring, men
også en ideologisk udfordring«.
Den del om udfordringen er korrekt, lød Zepp-LaRouches kommentar, men ikke af de
årsager, man sædvanligvis tror på i Vesten. Kendsgerningen er, at Kinas
udviklingsmodel har frembragt forbløffende resultater globalt, og kineserne er
måske »mere politisk frie, end de fleste mennesker i Vesten er«, alt imens EU
hidtil har nægtet at undersøge, hvorfor den har skabt en sådan mangel på

harmoni.
Præsidenten for EU-parlamentet Antonio Tajani udtalte i bemærkninger for det
tunesiske parlament den 30. okt., at Europa burde investere €40 mia. i Afrika i
stedet for de €3,7 mia., der nu er afsat i EU’s budget, for at lancere en
effektiv Marshallplan. Zepp-LaRouche hilste et sådant initiativ velkommen, men
manede til forsigtighed og sagde, at, hvis en sådan plan kun blev udtænkt til at
modgå Kinas indflydelse i Afrika, er den dømt til at slå fejl, »for den ’Nye
Silkevejsånd’ er smitsom, alt imens en insisteren på bureaukratiske regler, der
blot dækker over de geopolitiske hensigter bag, ikke er«.
Den ideologiske udfordring, som Kina udgør, fortsatte Zepp-LaRouche, involverer
»erkendelsen af, at den vægt, man lægger på den almene velfærd, måske
repræsenterer en lige så høj værdi som individuel frihed«, og at det »ikke må
udgøre en modsigelse, hvis man tænker som Friedrich Schiller, at frihed ligger i
nødvendighed«.
Hun slutter med en anbefaling til Frank-Walter Steinmeier om, at han bør
acceptere og byde velkommen, Kinas tilbud om samarbejde om den Nye Silkevej.
[1] Se http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/EN/Frank-WalterSteinmeier/Reden/2017/11/171102-Singapore-University.html
[2]
Se https://reliefweb.int/report/world/statement-united-nations-security-councilfilippo-grandi-united-nations-high

