RESOLUTION:
»Europa må ende fattigdom for
sine 120
millioner fattige frem til år
2020« og
RESOLUTION:
»For en afslutning af krigen
og den
humanitære krise i Yemen«.
Vedtaget
på
Schiller
Instituttets
internationale
konference,
25.-26. nov., 2017
I den Europæiske Union lever omkring 120 millioner mennesker
under fattigdomsgrænsen, ifølge vore egne kriterier, der
karakteriserer leveomkostningerne. I betragtning af, at Europa
stadig er et økonomisk kraftcenter, er der ingen acceptabel
grund til, at Europa ikke også skulle kunne løfte disse 120
millioner mennesker ud af fattigdom frem til år 2020. Den
bedste måde, hvorpå dette kan opnås, er ved, at EU og alle
europæiske nationer tager imod Kinas tilbud om samarbejde med
Kina om Bælte & Vej Initiativet på en »win-win«-basis.
RESOLUTION: »Europa må ende fattigdom for sine 120 millioner
fattige frem til år 2020«

Resolution vedtaget på Schiller Instituttets internationale
konference i Bad Soden, 26. nov. 2017.
Helga Zepp-LaRouche: Hvis der ikke er flere spørgsmål, vil jeg
gerne oplæse mit forslag til denne resolution, som jeg gerne
vil have, I vedtager – eller én af dem.
På denne konference, der havde titlen, »At opfylde
menneskehedens drøm«, drøftede vi den utrolige transformation
i verden, der er blevet katalyseret af det kinesiske initiativ
for den Nye Silkevej; Bælte & Vej Initiativet, der skaber
optimisme i Asien, Afrika, Latinamerika, flere og flere stater
i Europa og, efter præsident Trumps statsbesøg til Kina, i
flere stater i USA.
Bælte & Vej Initiativet har det konkrete perspektiv for,
hvordan fattigdom og underudvikling kan overvindes gennem
investering i infrastruktur, industri og landbrug, baseret på
videnskabelig og teknologisk fremskridt. Den kinesiske
regering, der i løbet af de seneste 30 år har løftet 700
millioner mennesker ud af fattigdom, har nu bekendtgjort målet
om at løfte de tilbageværende 42 millioner mennesker, der
lever i fattigdom, ud af denne tilstand og skabe en anstændig
levestandard for hele den kinesiske befolkning frem til år
2020.
I den Europæiske Union lever omkring 120 millioner mennesker
under fattigdomsgrænsen, ifølge vore egne kriterier, der
karakteriserer leveomkostningerne. I betragtning af, at Europa
stadig er et økonomisk kraftcenter, er der ingen acceptabel
grund til, at Europa ikke også skulle kunne løfte disse 120
millioner mennesker ud af fattigdom frem til år 2020. Den
bedste måde, hvorpå dette kan opnås, er ved, at EU og alle
europæiske nationer tager imod Kinas tilbud om samarbejde med
Kina om Bælte & Vej Initiativet på en »win-win«-basis.
Vi, deltagerne på Schiller Instituttets konference, opfordrer
alle folkevalgte personer til at tilslutte sig denne appel til

de europæiske regeringer. Skulle vi i Europa ikke være stolte
nok til at sige, at, hvis kineserne kan gøre dette, så kan vi
også? [applaus]

RESOLUTION: »For en afslutning af krigen og den humanitære
krise i Yemen«
26. nov., 2017 – Deltagerne på Schiller Instituttets
internationale konference i Bad Soden, Tyskland, vedtog
enstemmigt følgende resolution om krigen i Yemen:
»I betragtning af den dokumenterede kendsgerning, at krigen
mod Yemen, der er blevet ført af den saudiskledede koalition
siden marts 2015, har været årsag til en humanitær krise uden
sidestykke i dette land som resultat af bombardement af
landets infrastruktur og den totale blokade til lands, til
vands og i luften, der er gennemført, kræver deltagerne på
Schiller Instituttets internationale konference i Bad Soden,
Tyskland, den 25.-26. nov., 2017:
1. En øjeblikkelig våbenstilstand mellem alle parterne;
2. Ophævelse af blokaderne mod landet, især mod havnen i
Hodeida og den internationale lufthavn i Sana’a, og som
muliggør omgående humanitærhjælp til landet;
3. En tilbagevenden til den nationale forsoningsproces og
dialog, som var i gang, men som blev afbrudt af krigen.
(Denne forhandlingsproces må føres under FN-regi og
udelukkende mellem nationale, yemenitiske grupperinger
uden indblanding fra regionale eller globale magter, men
sponsoreret af Rusland, Kina og USA som garanter for
gennemførelse af det sluttelige resultat af dialogen.)
Formålet med sådanne forhandlinger er at finde en
politisk løsning på krisen i Yemen.
4. A t h j æ l p e Y e m e n m e d e n h u r t i g o g s t o r s t i l e t
genopbygningsproces,
der
fokuserer
på
infrastrukturprojekter for at genvinde nationens

levebrød og Yemens
Initiativet.«
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