Diplomatseminar i København
om BRIKS/Verdenslandbroen en
succes
København, 30. jan. 2015 – Helga Zepp-LaRouche var taler ved
et seminar for diplomater, der blev afholdt i Det russiske
Kulturcenter i København i dag, med titlen, »Økonomisk
udvikling og samarbejde mellem nationer, eller økonomisk
kollaps, krig og terror? Den Nye Silkevej bliver til
Verdenslandbroen«.
Efter fr. LaRouches kraftfulde tale, talte repræsentanter fra
tre af ambassaderne fra BRIKS-nationerne – Rusland, Kina og
Sydafrika. Desuden stillede repræsentanten for Brasilien et
spørgsmål under den efterfølgende diskussion.
Videoerne og lydfilerne af fr. LaRouches tale, og den tale,
som hr. Machiel Renier van Niekerk, repræsentanten fra
Sydafrikas ambassade i Danmark, holdt, kan høres på
http://schillerinstitut.dk/si/?p=4818
I seminaret deltog repræsentanter fra 14 ambassader fra
Europa, Asien, Afrika og Sydamerika, sammen med nogle danske
erhvervsfolk og Schiller Instituttets aktivister.
Fr. LaRouche indledte sin tale med udviklingen i Grækenland,
og hvordan landet kan blive et forbindelsesled mellem Europa
og BRIKS. Hun talte om, hvor tæt vi er på en total
nedsmeltning af finanssystemet, hvor tæt vi er på en atomkrig,
og hvad forbindelsen mellem de to er. Hun understregede, at
den fare, der repræsenteres af skiftet i USA’s strategi for
atomkrig, til en førsteangrebsdoktrin, sammen med afbrydelsen
af kommunikationen mellem USA og Rusland, der rent faktisk var
intakt under den cubanske missilkrise, betyder, at vi er
tættere på atomkrig i dag, end nogen sinde før. Ja, der er et
alternativ: Hvis vi får Europa og USA til at acceptere Xi

Jinpings tilbud om at gå med i deres økonomiske alliance for
udvikling.
Fr. LaRouche fremlagde det momentum, der er for BRIKS’
økonomiske udvikling, og det perspektiv, der er skitseret i
den nye EIR-rapport »Den Nye Silkevej er blevet til
Verdenslandbroen«, som hendes mand Lyndon LaRouche og hun
selv, så vel som Schiller Instituttet, har kæmpet for i
årtier.
Hun appellerede til deltagerne om at sætte dette alternativ på
verdensdagsordenen ved at cirkulere idéerne i vores nye
rapport gennem at arrangere interviews, kommentarer, kontakte
folk fra erhvervslivet, der ville få gavn af Verdenslandbroen,
cirkulere vores resolution og generelt ved at arbejde sammen
med os i fremtiden.
Kontakt venligst EIR og Schiller Instituttet for at få
rapporten »Den Nye Silkeveje er blevet til Verdenslandbroen«
og brochuren »Hvorfor USA og Europa må gå med i BRIKS – En ny,
international orden for menneskeheden« og andet materiale, og
for deltagelse i fremtidige møder.
Schiller Instituttet: + 45 35 43 00 33, 51 21 72 06.
si@schillerinstitut.dk, www.schillerinstitut.dk
EIR: + 45 35 43 60 40

——————————————————————
Læs også (hvis du ikke allerede har!):
Helga Zepp-LaRouche: Introduktion: Den Nye Silkevej
bliver til Verdenslandbroen

