
Schiller Instituttet har udsendt følgende internationale 
resolution, til underskriftsindsamling:

I nutidens atomvåbenalder kan konsekvensen af en geo-
politisk konfrontation med Rusland og Kina kun blive den 
menneskelige arts udslettelse gennem atomkrig.

BRIKS-nationerne (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og 
Sydafrika) er gået i forening for at forfølge en politik med 
økonomisk udvikling ikke blot for deres egne nationer, men 
til gavn for befolkningerne i alle nationer. Med dette formål 
for øje har de skabt en Ny Udviklingsbank til at investere 
milliarder i nødvendige udviklingsprojekter.

Kina har for nylig taget de første skridt til den Asiatiske 
Infrastruktur-Investeringsbank, som flere end 20 asiatiske 
nationer har tilsluttet sig som stiftende medlemmer, og Kina 
har ligeledes oprettet en Silkevejs-udviklingsfond.

På APEC-konferencen i Beijing inviterede den kinesiske 
præsident Xi Jinping den amerikanske præsident Obama til 
at gå med i Kinas og andre asiatiske nationers, inklusive 
Ruslands, indsats for at udvikle den Nye Silkevej.

Disse initiativer er ikke geopolitiske i deres natur. I 
modsætning til frihandelsaftalen Trans-Pacific Partnership 
(TPP), som Obama er fortaler for, og som ekskluderer Kina, 
så er de BRIKS-relaterede initiativer, inklusive det kinesi-
ske forslag til det Asiatiske Stillehavsområdes Frihandelsaf-
tale (FTAAP), inkluderende. De er baseret på den idé, som 
afdøde Pave Paul VI udtrykte som, at »det nye navn for fred 
er udvikling«. På det nyligt afholdte G20-topmøde i Austra-
lien talte både Xi Jinping og den indiske premierminister 
Modi således begge om det dobbelte formål, at opnå global 
fred og bringe en afslutning på fattigdom gennem økono-
misk udvikling.

Der er intet problem i verden, der ikke kan løses gennem 
en sådan tilgang, og modsat vil intet problem blive løst uden.

Et sådant samarbejde mellem USA, Rusland, Kina og 
Indien, blandt andre nationer, er nødvendigt for at besejre 
Ebola-pandemien i Afrika.

Den terrortrussel, der repræsenteres af ISIS og al-Qaeda, 
har i lige grad som sit mål Rusland, Kina og Indien, såvel 
som også USA og Europa. Den kan kun overvindes gennem 
en ny sikkerhedsarkitektur baseret på samarbejde.

Politikken med at gennemføre »farvede revolutioner« 

under påskud af demokrati repræsenterer, selv om dette be-
greb ikke nævnes, en krigspolitik, fordi det har til formål at 
vælte regeringer ved hjælp at penge fra udlandet. Det må 
stoppe. Kampagnen for at påtvinge Rusland sanktioner på 
grund af landets opposition mod sådanne »farvede revolu-
tioner« og det nazistiske kup i Ukraine forværrer blot den 
globale krise. En fremgangsmåde, baseret på gensidigt sam-
arbejde for at opnå menneskehedens fælles mål over hele 
Eurasien og videre endnu, ville i stedet skabe grundlaget for 
global fred.

Alt imens USA har forladt Kennedys rumprogram, så har 
kineserne forpligtet sig over for et måneprogram med fokus 
på udvinding af helium-3 med det formål at skabe ubegræn-
set fusionsenergi. Med et samarbejde mellem USA, Europa, 
Rusland, Kina og Indien, blandt andre nationer, ville men-
nesket endelig kunne virkeliggøre Johannes Keplers vision 
om at beherske solsystemets love, til gavn for mennesket.

Udelukkende kun en sådan tilgang ville bringe USA og 
Europa tilbage til deres oprindelige formål, som det kommer 
til udtryk i den Europæiske Renæssance og den Amerikan-
ske Revolution, et formål, som USA og Europa i stigende 
grad har forladt, og som resten af verden nu har vedtaget og 
nu indtrængende opfordrer dem til atter at vedtage.

Vi opfordrer derfor USA og Europa til at forlade forti-
dens geopolitiske selvmordspolitik, som førte til de to for-
rige verdenskrige og er i færd med at føre til den tredje, og i 
stedet opbygge en fremtid for hele menneskeheden gennem 
atter at vedtage Den westfalske Freds princip, gennem at 
basere udenrigspolitik på princippet om »den andens for-
del«, som gjorde en ende på trediveårskrigen i Europa, samt 
på John Quincy Adams’ idé om »et samfund baseret på prin-
cipper mellem suveræne nationalstater«.

Dette er det eneste handlingsforløb, som er i overensstem-
melse med menneskets sande natur som den eneste, kreative 
art. Ethvert andet handlingsforløb er baseret på idéen om, at 
mennesket er et dyr, og vil føre til menneskets udslettelse.

Som patrioter i vore egne nationer, og som verdensbor-
gere, opfordrer vi vore medborgere og vore nationers ledere 
til at have det fornødne mod til at bryde den aktuelle cyklus 
med en optrapning af bestialiteter, gennem at tage imod det 
generøse tilbud om at samarbejde med BRIKS.

USA og Europa må have modet til at 
afvise geopolitik og i stedet samarbejder med BRIKS

Ved at underskrive denne erklæring giver jeg tilladelse til, at mit navn må offentliggøres.
Skriv under! 
www.skrivunder.net/samarbejde_med_briks eller send venligst navn, stilling (kun til identifika-
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Se de første hundrede underskrifter af  prominente personer fra 
20 nationer på: www.schillerinstitut.dk/si/?p=2702
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