Schiller Institut-symposium i
Tyskland
kræver,
at
Tyskland
tilslutter sig
den Nye Silkevej
Fredag, den 21. oktober, 2016, afholdt Schiller Instituttet et
heldags-symposium i Essen, Tyskland, om Tysklands prospekter i
den Nye Silkevej. Ved begivenheden, med 120 deltagere fra det
videnskabelige, industrielle og diplomatiske samfund, var der
talere fra Tyskland, Frankrig, Kina og Etiopien, som alle
fokuserede på mulighederne for økonomisk og videnskabeligt
fremskridt, baseret på deltagelse i Kinas program for Ét
bælte, én vej (OBOR), som blev initieret af den kinesiske
præsident Xi Jinping, og ligeledes baseret på årtiers indsats
fra Schiller Instituttets stifter, Helga Zepp-LaRouche og
hendes mand, den amerikanske, politiske økonom og statsmand,
Lyndon LaRouche, for at promovere et nyt paradigme for
relationer imellem nationalstater på hele planeten, baseret på
menneskehedens fælles mål, inklusive fremskridt inden for alle
pioner-områder inden for videnskab.
Konferencens hovedtale blev holdt af Schiller Instituttets
stifter og præsident, Helga Zepp-LaRouche, der fokuserede på
det presserende nødvendige i, at Tyskland bliver fuldt ud
engageret i projekter i Ét bælte, én vej, som allerede har
transformeret Eurasiens økonomiske og politiske landskab. Hun
understregede, at fordelene for Tyskland og Europa ville gå
langt videre end til den åbenlyse økonomiske fremgang og også
et langt stykke hen ad vejen ville nedkæmpe det fremstød for
krig med Rusland og Kina, som for nylig har nået et farepunkt
ud over noget som helst, vi har set siden Cubakrisen i 1962.

Så længe, Obama-administrationen fortsat er ved magten i
Washington, vil fremstødet for en strategisk konfrontation med
Rusland og Kina imidlertid eskalere, og kunne overskride
tærsklen til en »varm« krig – endda til en atomkrig, med
udslettelse til følge. Det faktum, at EU-statslederne, der
mødtes i Bruxelles i sidste uge, ikke kunne nå til enighed om
nye sanktioner mod Rusland, er et fingerpeg om den voksende
frygt for, at udbruddet af en strategisk konfrontation er
umiddelbart forestående.
Zepp-LaRouche præsenterede en detaljeret gennemgang af
fremskridtene mht. gennemførelsen af den Nye silkevej og den
Maritime Silkevej, de to hjørnesten i OBOR-projektet.
Flere af de andre prestigiøse personer fra det diplomatiske
og videnskabelige samfund holdt også taler under
panelsessionerne. Talerne inkluderede to kinesiske
regeringsfolk, inkl. Zhang Junhui, som repræsenterede den
Kinesiske Ambassade i Tyskland; og professor Shi Ze fra
Kinesisk Institut for Internationale Studier, der også er
direktør
for
Kinesisk
Center
for
Shanghai
Samarbejdsorganisations-studier. M.M. Haile, Etiopiens
generalkonsul i Frankfurt, holdt en tale, så vel som også den
franske præsidentkandidat, Jaques Cheminade fra partiet
Solidarité & Progrès. Flere prominente tyske videnskabsfolk og
industrifolk talte ligeledes under panelerne, inkl. prof. dr.
Reinhold Meisinger, professor i mekanisk ingeniørvidenskab ved
Nürnbergs Universitet og en verdensførende ekspert i maglev
højhastigheds-transportsystem (maglev: magnetic levitation:
’svævetog’, -red.); Willi Pusch, der er en førende fortaler
for et Bonn-Rhin-Mainz-tunnelprojekt; Dieter Ameling,
tidligere præsident for Tysk Stålforbund og formand for
Stålinstituttet VDEh (ty: Stahlinstitut VDEh); samt prof., dr.
Reinhart Poprawe fra Frauenhofer Institut for Laserteknologi i
Frankfurt.
Konferencen, i hvilken også den amerikanske økonom og
statsmand Lyndon Larouche deltog, blev animeret af en dyb

følelse af optimisme mht. Tysklands og Eurasiens
fremtidsudsigter, hvis Forbundsrepublikken (Tyskland) bliver
fuldt ud integreret i visionen for Ét bælte, én vej. Under
panelet med prof., dr. Poprawe fik man en lang dialog om
forholdet mellem klassisk musik og klassisk kultur og
promoveringen af videnskabelig opdagelse og innovation.
Foto: Stifter og præsident for Schiller Instituttet, Helga
Zepp-LaRouche, holder hovedtalen i Essen.

