Leder, briefing d. 4. juli
3. juli (EIRNS) – Schiller Instituttets kraft – I takt med at Europas regeringer
og EU i sig selv bliver mere og mere uregerlige, tilbød Schiller Instituttets
præsident Helga Zepp-LaRouche en vej ud af kaosset: I stedet for at slås om hvad
der skal gøres med flygtninge, der oversvømmer Europa fra de krigshærgede og
fattige lande i Sydvestasien og Afrika, burde man i stedet slå sig sammen med
Kinas Nye Silkevej om at genopbygge de nødstedte nationer og give håbet tilbage
til deres befolkninger.” Vi bør huske på,” sagde fru LaRouche i sin hovedtale på
Schiller Instituttets konference i Tyskland i sidste weekend, “at hver enkelt af
disse individer er mennesker ligesom dig og mig og alle os i dette lokale. Det
er ikke blot tal, det er mennesker som din nabo, som din ven, din familie. ”
Det er netop ånden fra Den nye Silkevej, der har bragt potentialet for fred og
udvikling til den koreanske halvø. Præsident Trump har ved at give afkald på
fremgangsmåden med evig krig og “regimeskifte”, som den kendes fra Bush- og
Obama-regeringerne og disses kontrollører i London, vist, at den “uløselige”
Korea-krise rent faktisk kan løses gennem udvikling og gennem samarbejde mellem
de ”fire magter” Rusland, Kina, Indien og USA.
I dag ringede Trump til den nyvalgte præsident i Mexico, Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), og diskuterede, ifølge López Obrador, “en universel aftale, der
involverer udviklingsprojekter, som vil skabe arbejdspladser i Mexico og dermed
reducere migration og forbedre sikkerheden”.
Nu har Trump, ved at planlægge et topmøde med Vladimir Putin, vist sig at være
åben overfor en potentiel løsning på den langt mere “uløselige” krise i
Sydvestasien, den primære “krigsskueplads” mellem øst og vest, skabt, og som
sådan støttet, af briterne igennem det sidste århundrede. Et afgørende emne for
topmødet i Helsinki er krigen i Syrien. Ikke alene har Trump opfordret til at
trække amerikanske tropper tilbage fra Syrien, men de overvejende kurdiske
styrker i Syrien, der er blevet indsat under amerikansk ledelse og under
amerikansk luftstøtte mod ISIS og Al Nusra, rapporteres nu at forhandle med
Assad-regeringen om at returnere regioner under deres kontrol til den legitime
regering i Damaskus.
Derudover er det kendt, at den israelske premierminister Bibi Netanyahu vil være
i Moskva den 11. juli. Den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas vil være i
Moskva den 13. juli – begge vil mødes med Vladimir Putin – og Putin mødes
derefter med Trump i Helsinki den 16. juli. Flere rapporter har indikeret, at en
stor strategi for Sydvestasien som helhed vil blive diskuteret mellem de
russiske og amerikanske ledere. Uanset om dette er sat i værk

eller ej,

erkender Trump, at Putin betragtes som den eneste “ærlige mægler” for alle
aktører i Sydvestasien, herunder Saudi Arabien, Iran, Irak, Jordan, Syrien,
Israel, Palæstina, Egypten og andre. Og Kina er gennem Den nye Silkevej allerede

involveret i de tidlige stadier af den nødvendige genopbygnings- og
udviklingsproces, både i den arabiske verden og i Afrika syd for Sahara.
Schiller Instituttets konference i sidste weekend med titlen: “Det presserende
behov for et nyt paradigme i internationale relationer – en fredsorden baseret
på udviklingen af nationer” har vist verden, at et sådant samarbejde mellem
verdens suveræne nationer er muligt, nødvendigt og fuldstændig gennemførligt, i
hvad der burde betegnes som “Schiller Instituttets ånd”. Mange af dem der deltog
fra hele verden har erkendt, at Schiller Instituttet har gjort, hvad ingen anden
institution kunne gøre – at bringe ledende personer sammen fra hele Eurasien og
Afrika, med talsmænd fra kredsene omkring Trump i USA, for at drøfte og overveje
midlerne til at skabe det nye paradigme og afslutte truslen om krig og økonomisk
opløsning, som de transatlantiske nationer og institutioner nu står over for.
Videoer og transskriptioner fra denne historiske konference bliver lagt ud på
LaRouchePACs hjemmeside, og i de kommende udgaver af {EIR} magasinet. DVD’er fra
de fire paneler og den klassiske musikkoncert produceres til bred distribution.
Der er ingen grund til og ingen undskyldning for pessimisme. Det er en tid til
en glædelig fejring af menneskets kreativitet, som Schiller og Beethoven så
smukt udtrykte det i ”Ode til Glæden”: “Alle mennesker bliver brødre, hvor dine
blide vinger dvæler.”

