Schiller Instituttet besøger
videnskabsbyen
Dubna
i
Rusland – november 2015
To repræsentanter fra Schiller Instituttet, Benoît Odille og
Stephan Hochstein, besøgte videnskabsbyen Dubna, Rusland, fra
26. – 30. okt., inviteret af det Føderale Russiske Agentur
Rossotrudnichestvo. I denne korte video (15 min.) præsenterer
vore reportere, hvordan byen Dubna kan være en model for
fremtiden i ånden efter Schiller Instituttets opfordring til
skabelse af »Cusanus-byer« (opkaldt efter renæssancegeniet
Nicolaus af Cusa) i hele verden. At bygge sådanne
videnskabsbyer som Dubna, der bringer forskningscentre,
universiteter,
produktionsfabrikker
og
kulturog
uddannelsescentre sammen, er den optimistiske vej til et
Fredsparadigme for Civilisationen, der bygger på
menneskehedens fælles mål.
Helga Zepp-LaRouche, en af verdens førende autoriteter i
Nicolaus af Cusa, såvel som også stifter af Schiller
Instituttet, skrev, at »hvis man skulle skrive en ny
forfatning for en verden af suveræne nationalstater, kunne
denne definition af Nicolaus indgå fuldstændig uændret, for,
som det første, må mennesker leve«. Hun citerer fra Cusas
Concordantia Catholica:
»Men fra begyndelsen blev mennesket givet fornuft, der skiller
dem ud fra dyrene. De ved, på grund af eksistensen af deres
fornuft, at sammenslutning og fællesskab er meget gavnligt –
er i sandhed nødvendigt for deres selvopholdelse og for at
opnå formålet for menneskelig eksistens.«
Og derfor, argumenterer Cusa,
»har mennesket bygget byer og vedtaget love for at bevare
enhed og harmoni, og de etablerede vogtere af alle disse love,

med den nødvendige magt til at sørge for det almene vel«.
(Zepp-LaRouche) »Dernæst fastlægger Nicolaus, på den klareste
måde, det princip, der adskiller den suveræne nationalstat fra
de forudgående oligarkiske former for samfund, ved at definere
den eneste, legitime kilde til magt som værende den at kere
sig om det almene vel, til hvilket alle, eller et flertal af
mennesker, må give deres samtykke.
Som vi viser i vores Specialrapport, Den Nye Silkevej bliver
til Verdenslandbroen, så eksisterer den mulighed at indlede
dette Nye Paradigme og bygge flere af disse byer.«

