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Vi mener, at dette er en tid, hvor alle må tænke på, hvordan
de kan bidrage til at opbygge disse globale alliancer, til at
opbygge denne politik for menneskehedens fælles skæbne, og
formålet med denne koncert er således at gøre dette inden for
et meget vigtigt område, der undertiden overlades lidt til
sidelinjen; og det er det kulturelle område. For, ingen stor
opdagelse, ingen stor videnskab, ingen udvikling kan finde
sted, hvis der ikke er uddannede mennesker, der i sig har et
billede af mennesket, der fortæller dem, at menneskeheden kan
blive til noget langt bedre, end den i øjeblikket er. De har
gennem kultur uddannet deres intellekt, deres humane følelser,
så de har kunnet blive forskere, kunnet erobre rummet, som vi
netop nu ser det; kunnet konfrontere de store udfordringer,
menneskeheden står overfor.
Deres excellencer, medlemmer af diplomatiet; mine Damer og
Herrer: Jeg er Tom Gillesberg, formand for Schiller
Instituttet i Danmark, og jeg er, sammen med Jelena Nielsen
fra Russisk-Dansk Dialog, vært for i aften.
Koncerten er arrangeret af Schiller Instituttet; Russisk-Dansk
Dialog; Det Russiske Hus og Det Kinesiske Kulturcenter. Vi vil
gerne takke medsponsorerne og Det Russiske Center for
Videnskab og Kultur for velvilligst at stille deres hus til
rådighed for aftenens koncert, samt de mange kunstnere, der
frivilligt har stillet deres indsats til rådighed for at gøre
denne aften til en rig dialog mellem kulturer.

To praktiske meddelelser: efter det første nummer kommer der
ekstra stole, nogle af jer kan sidde på; det andet er, at jeg
gerne vil have, at alle slukker for deres mobiltelefoner.
Vi lever i øjeblikket i virkeligt interessante tider; Schiller
Instituttets stifter og internationale præsident, hustru til
Lyndon LaRouche, Helga Zepp-LaRouche, sagde for nylig, at det
globale, strategiske billede er meget dynamisk, flydende,
lovende og farligt, alt sammen på én gang. På den ene side har
vi stadig denne uhæmmede konfrontation, med deployering af
tropper
mod
de
russiske
grænser
og
andre
konfrontationspolitikker, der stadig finder sted og stadig
ikke har forandret sig. Vi har ligeledes et globalt
finanssystem, der, hvornår, det skal være, vil bryde sammen i
den næste, store krise, der sandsynligvis vil blive langt
større end det, vi så i 2008. Men samtidig har vi fået en ny
præsident i USA, Donald Trump, der både i sin kampagne og i
det, vi hidtil har set, har annonceret, at der vil komme
forandring i USA’s politik, og at, med ham som præsident,
ønsker USA at genoprette normale bånd til Rusland, til Kina og
til andre nationer i verden, baseret på en politik for
genopbygning af USA, men at dette ikke står i modsætning til
en genopbygning af hele verden.
Samtidig har vi et momentum, der er blevet opbygget i en rum
tid, med især den kinesiske drivkraft med Bælt-og-Vejinitiativet, og som i øjeblikket er engageret i mindst 70
nationer i hele verden, i en politik, som vi for årtier siden
lancerede under navnet ’Fred gennem udvikling’. At, samtidig
med, at man har økonomisk udvikling, så har man også
grundlaget for samarbejde og varig fred.
Vi befinder os altså i en tid, hvor alt kan ske. En masse
mennesker er flippet ud over dette; de ved ikke, hvad dagen i
morgen vil bringe. Men vi ser dette som en stor mulighed for
forandring, og vi kunne meget vel stå ved et punkt, hvor vi
kan få USA til at tilslutte sig indsatsen fra så mange andre
nationer, som Kina, som Rusland, som Indien og mange andre

nationer med dem, der samarbejder om hele menneskehedens
fælles skæbne; og hvis USA tilslutter sig denne indsats – samt
naturligvis også Danmark og de europæiske nationer tilligemed
– så står vi pludselig i noget, der uden enhver tvivl vil
blive den største epoke i menneskehedens historie. For vi vil
pludselig blive i stand til at få en verdensomspændende
renæssance, der omfatter hele planeten på samme tid – noget,
der aldrig tidligere har fundet sted i menneskehedens
historie.
Vi mener, at dette er en tid, hvor alle må tænke på, hvordan
de kan bidrage til at opbygge disse globale alliancer, til at
opbygge denne politik for menneskehedens fælles skæbne, og
formålet med denne koncert er således at gøre dette inden for
et meget vigtigt område, der undertiden overlades lidt til
sidelinjen; og det er det kulturelle område. For, ingen stor
opdagelse, ingen stor videnskab, ingen udvikling kan finde
sted, hvis der ikke er uddannede mennesker, der i sig har et
billede af mennesket, der fortæller dem, at menneskeheden kan
blive til noget langt bedre, end den i øjeblikket er. De har
gennem kultur uddannet deres intellekt, deres humane følelser,
så de har kunnet blive forskere, kunnet erobre rummet, som vi
netop nu ser det; kunnet konfrontere de store udfordringer,
menneskeheden står overfor.
Vi mener således, at det er yderst passende, at vi har en
dialog mellem kulturer; at vi, i stedet for at se andre
kulturer, andre nationer og andre folkeslag som en trussel,
ser det som en utrolig berigelse. Og at alle nationer
fremdrager den bedste kultur, de bedste højdepunkter, de
bedste bidrag, som de har at skænke menneskeheden, og gør
dette tilgængeligt for verdens øvrige nationer samtidig med,
at de modtager de bedste af alle disse kulturers skabelser
retur. Og når det sker, så, som mange af jer ved, var dette i
vid udstrækning, hvad den Gamle Silkevej drejede sig om; jo,
der var handel, men der var også kulturel og videnskabelig
interaktion, som i realiteten fik langt større konsekvenser

end selve handelen. Det er præcist, hvad der nu må ske med
dette store projekt, Kinas Bælt-og-Vej-initiativ, som resten
af verden nu er ved at tilslutte sig.
Jeg håber således, at I vil nyde aftenens koncert, og jeg
håber, at I vil se det som et bidrag til at få denne dialog
mellem kulturer i gang, og at det er noget, vi vil komme til
at se meget mere af på alle niveauer.
Se videoen her.

