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Stor succes for diplomatseminar: Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og
Afrika
København, 6. feb., 2018 – Hussein Askary, medforfatter af Schiller Instituttets
nye Specialrapport, »Forlæng den Nye Silkevej til Vestasien og Afrika: En vision
for en økonomisk renæssance«, var gæstetaler på et seminar for diplomater, der
blev holdt i København i går. De andre talere var Ghanas ambassadør til Danmark,
H.E., fr. Amerley Ollennu Awva-Ashmoa, og formand for Schiller Instituttet i
Danmark, Tom Gillesberg.
Seminaret indledtes med en kinesisk folkesang, fremført af Feride Istogu
Gillesberg og Michelle Rasmussen. Arrangementet så deltagelse af fire
ambassadører fra Afrika, Sydasien og det tidligere Sovjetunionen, samt andre
diplomater fra Sydvestasien og Østasien.
Desuden deltog en repræsentant fra et betydningsfuldt, dansk ministerium, en
tidligere dansk ambassadør, en tidligere østeuropæisk ambassadør til Danmark, en
professor fra et FN-relateret universitet, og en professor/parlamentsmedlem, der
rejste hele vejen fra et østeuropæisk land særligt for at deltage i dette
seminar. En afrikansk, politisk leder, en pensioneret selskabsøkonom, der har
mobiliseret danske politiske kredse for den Nye Silkevej, præsidenten for en

international fredsorganisation, en forsker ved et dansk universitet og en
seniorakademiker, der er ruslandsekspert, deltog ligeledes, så vel som også
Schiller Instituttets kernemedlemmer i København og Jylland.
Her følger nogle af de ideer, der blev præsenteret på seminaret. Tom gennemgik
kort Schiller Instituttets forslag, som udgjorde grundlaget for Kinas Bælte &
Vej Initiativ. Vi må opgive det dyriske, geopolitiske paradigme og i stedet
samarbejde om at virkeliggøre det nye paradigme for menneskehedens fælles
skæbne. Tom diskuterede betydningen af den franske præsident Macrons besøg til
Kina, og stillede spørgsmålet: Hvad med USA? Gillesberg briefede desuden de
forsamlede om betydningen af det netop offentliggjorte Nunes-memo, som pegede på
briternes, og ikke russernes, indblanding i det amerikanske valg. Dette kan være
med til at befri Donald Trump til at bryde med det gamle paradigme. I skrivende
stund udviser finansmarkederne stor nervøsitet, og det er absolut nødvendigt, at
vore politikker bliver vedtaget. Dernæst introducerede Gillesberg Hussein Askary
ved at fortælle om hans baggrund.
Hussein Askary: Hussein, der lagde ud med at fremvise og forklare LaRouches
Trippelkurve, gennemgik de væsentligste punkter i specialrapporten og
understregede, at Vestasien og Afrika kan og må foretage spring frem til de mest
avancerede, og ikke nøjes med de mest primitive, teknologier. Han brugte tidl.
præsident Obama som eksempel på det gamle paradigme, som havde forhindret
Afrikas økonomiske udvikling, ved at citere fra Obamas tale, da han var i
Sydafrika. Obama sagde her, at, hvis alle unge afrikanere fik et stort hus og en
høj levestandard, »ville planeten koge over«. Hussein viste dernæst et billede
af Obamas hus til 8 million dollars. Det er helt fint, at han har så fint et
hus; men det er kriminelt at forhindre andre i at gøre ligeså.
Hussein citerede fra Xi Jinpings tale, hvor denne sagde, at nøglen til at
bekæmpe fattigdom i Afrika var at fremme industrialisering, det vil sige, fysisk
økonomi. Schiller Instituttet promoverer ikke Kina som sådan, men vore egne
principper. Med en gennemgang af rapportens anbefalinger sagde Hussein til
seminarets deltagere, der repræsenterede mange nationer, at Schiller Instituttet
kunne være med til at udarbejde udviklingsbanker for ethvert land, der ønsker at
skabe sin egen kredit. (Han kom også ind på, hvordan Egypten havde gennemført en
intern finansiering af den nylige udvidelse af Suezkanalen.) Moderne
infrastruktur vil gøre Afrika ’mindre’. Afrika og Vestasien bør ikke blot
eksportere råmaterialer, men derimod forarbejdede, værdiforøgede industri- og
landbrugsprodukter. Kina ønsker at gå i retning af eksport af højteknologi og er
med til at skabe optimisme i Afrika mht., at »Vi kan også gøre det«. Hussein
anbefalede læsning af Xi Jinpings tale på den seneste, 19. partikongres.

Den Nye Silkevej handler ikke blot om jernbaner, men om transformation gennem
videnskabelig opdagelse og kultur i form af udviklingskorridorer, hvor Hussein
refererede til sin undersøgelse af, hvordan kinesernes opfindelse af papir havde
gjort det muligt for den muslimske, videnskabelige renæssance at blomstre.
Se engang på omstændighederne i Afrika i dag, med langt flere, internt fordrevne
end det antal flygtninge, det lykkes at nå frem til Europa. Ghanas præsident
opfordrede ungdommen til at blive og opbygge deres lande. I takt med, at vi øger
levestandarden, vil dette fordre en ny økonomisk platform med højere
energigennemstrømningstæthed – kernekraft. Hussein afsluttede sit foredrag ved
at vise et natfoto af Afrika i året 2015, og så Chance McGees vision af, hvordan
det ville se ud i 2050, under LaRouche-overskriften, »Det er fremtiden, der
bestemmer nutiden«.
Dernæst holdt Ghanas ambassadør en kort tale og bemærkede med glæde denne
understregning af Afrikas industrialisering og erklærede, at hun var meget
imponeret over det, kineserne nu gør i Afrika, og over det, vi her fremlagde på
vores seminar. Et udskrift af hendes tale vil senere være tilgængeligt.
Herefter fulgte en livlig diskussion, som ikke blev optaget, men vi vil senere
skitsere de spørgsmål, der blev diskuteret.
Om aftenen blev der afholdt et sekundært seminar for Schiller Instituttets
medlemmer. Her kom Hussein med den vigtige bemærkning, at han vidste, at
russernes intervention ville transformere situationen i Syrien og føre til, at
vore ideer fik mulighed for at blive udbredt i området, hvilket var grunden til,
at han tog initiativ til, at denne nye rapport blev udarbejdet.
Diskussionsperioden er inkluderet i optagelsen (udlægges snarest).
De to seminarer var resultat af en stor kampagne, der har udbredt invitationen
om specialrapporten, Kinas Bælte & Vej Initiativ og Schiller Instituttets rolle,
præsident Macrons tale og LaRouches Fire Love, samt den danske oversættelse af
en særlig introduktion til rapporten, vidt og bredt til alle ambassader og
regeringer, akademiske-, erhvervs- og fagforeningskredse og offentligheden, og
som omfattede kontakt til professoren/parlamentsmedlemmet, der kom fra
Østeuropa, og opkald til ambassader. Interventionen i mødet i Dansk Institut for
Internationale Studier/Udenrigsministeriet, der er rapporteret andetsteds, var
ligeledes end del af mobiliseringen.
På begge seminarerne blev LaRouchePAC’s video-undervisningsserier i henholdsvis
LaRouches Økonomi (på dansk her)

og den kommende undervisningsserie om Det Nye

Paradigme annonceret for alle deltagere.

