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Det, vi besluttede at gøre her fra Schiller Instituttets
Venners side, hvor vi stiller op her i København, og også i
Brøndby, Aarhus og Randers, var at tage disse større
spørgsmål, som virkelig er det, der kommer til at afgøre
fremtiden, og forsøge at bringe dem frem i den offentlige
debat; forsøge at bryde igennem den mørklægning af
virkeligheden, der alt for længe har fundet sted her i
Danmark, såvel som også i Europa og i vid udstrækning i USA;
og forsøge, i denne konsensus om politikker, der ikke virker,
at introducere, præsentere folk for et glimt ind i det nye
paradigme, som findes derude i verden med Kinas Bælte & Vej
Initiativ som drivkraft, men ikke kun som et kinesisk program;
men dette omfatter allerede omkring 100 nationer i hele
verden, og så grundlæggende set lægge det frem på bordet og
sige, dette er beslutningen, dette er, hvad Danmark, og
København, selvfølgelig, også må blive en del af.
Tom Gillesberg, kandidat til borgmesterpost i København og
regionsråd i region Hovedstaden for Schiller Instituttets
Venner; formand for Schiller Instituttet i Danmark:
God eftermiddag og velkommen til alle, der kunne komme til
denne særlige begivenhed; særlig i den forstand, at vi blander
forskellige kategorier her, idet vi både har inviteret
ambassadediplomater til at komme og være med i vore
diskussioner om det, vi i den danske valgkampagne præsenterer,
her i København; men som også er omfattet i det globale,
overordnede spørgsmål, der netop nu ligger foran os; nemlig,
hvordan tackler vi sammen verden? Det faktum, at vi står over
for nye, desperate tider i den finansielle verden, i form af
et krak, der vil blive værre end det, vi så i 2007-08; men

samtidig står vi også over for muligheder for menneskeheden,
som er ekstremt spændende.
Det, vi besluttede at gøre her fra Schiller Instituttets
Venners side, hvor vi stiller op her i København, og også i
Brøndby, Aarhus og Randers, var at tage disse større
spørgsmål, som virkelig er det, der kommer til at afgøre
fremtiden, og forsøge at bringe dem frem i den offentlige
debat; forsøge at bryde igennem den mørklægning af
virkeligheden, der alt for længe har fundet sted her i
Danmark, såvel som også i Europa og i vid udstrækning i USA;
og forsøge, i denne konsensus om politikker, der ikke virker,
at introducere, præsentere folk for et glimt ind i det nye
paradigme, som findes derude i verden med Kinas Bælte & Vej
Initiativ som drivkraft, men ikke kun som et kinesisk program;
men dette omfatter allerede omkring 100 nationer i hele
verden, og så grundlæggende set lægge det frem på bordet og
sige, dette er beslutningen, dette er, hvad Danmark, og
København, selvfølgelig, også må blive en del af.
I dag er også en særlig dag, den 10. november; det er
Friedrich Schillers fødselsdag, den berømte tyske, men også
universelle digter, »Frihedens Poet«, som han også kaldes, og
efter hvem vi har vores navn, Schiller Instituttet, og som
også reflekteres i Schiller Instituttets Venner. Schiller var
en meget enestående filosofisk person, der i sig også havde
stor passion og stor kærlighed til menneskeheden, og ikke kun
til sin egen nation. Han havde denne idé, at man både kan være
patriot for sin nation og samtidig en verdensborger, og at de
to ikke bør være en modsigelse.
Så jeg mener, der er meget passende, før vi om lidt skal høre
Helga Zepp-LaRouche online – jeg introducerer Helga, når vi
kommer dertil – og senere vil jeg, og andre kandidater fra
Schiller Instituttets Venner, diskutere kampagnen; men før vi
kommer til det, mener jeg, det er passende, at vi får nogen
skønhed. I har måske set, at én af de ting, vi har forsøgt at
introducere i denne kampagne, er spørgsmålet om klassisk

kultur; spørgsmålet om at give alle børn adgang til klassisk
kultur; at alle børn burde lære at synge, spille et
instrument, være med i et orkester og gøre denne fantastiske
kultur til deres egen. Og det er sådan, man får virkelige
renæssancer.
Så, for at introducere denne meget smukke del af menneskets
aktivitet, klassisk musik, vil vi indlede med to arier fra
Shakespeares skuespil Othello, sat til musik af Verdi i
operaen Othello, som er et skuespil og en opera, alle burde se
med jævne mellemrum for at blive mindet om, hvordan historien
fungerer; mindet om, hvordan det var en tradition i Venedig,
men i dag er en tradition i London, at spille folk ud mod
hinanden således, at folk, som det var meningen, skulle leve
sammen i perfekt harmoni med hinanden og udvikle hinanden og
elske hinanden; hvis der så er en tredje stemme, der stikker
til dem og skaber jalousi mellem dem og spiller dem ud mod
hinanden, så kunne det, der skulle have været et frugtbart
samarbejde, meget nemt blive til strid og krig og ødelæggelse
og død. Og dette er præcist, hvad Shakespeare, men også Verdi,
ønskede at vise med denne opera, hvor den onde Jago virkelig
demonstrerer sine mesterlige evner i ødelæggelsen af
Desdémones og Othellos lykkelige forening. Disse to arier er
mod slutningen; den første er, da Desdémone sidder på sin
sengekant og er bange for, hvad der næst vil ske, for Othello
har bedt hende tage sin bryllupskjole på, og hun har bange
anelser om, hvad der vil ske. Den anden arie er ’Ave Maria’,
som er der, hvor hun beder sin bøn, og jeg mener, det også er
meget passende, for netop nu har vi et så opportunt øjeblik
for menneskeheden, for vi må have den ånd, som Verdi her
præsenterer, hvor vi virkelig tager hele verden ind i vore
hjerter, både den nuværende og fremtidige menneskehed.
Jeg vil gerne bede Lena Malkki [sopran, Sverige] synge og
Dominik Wizjan [pianist, Polen] akkompagnere på klaver, disse
to meget smukke arier.
[Lyt: 7:45 min]

Tom: Mange tak, Lena og Dominik.
Jeg mener dette, er en passende introduktion til det, der
kommer nu. Vi har, som I ser, Helga parat online, og jeg vil
blot sige et par ord for at introducere hende.
Hvis I ikke allerede kender hende, vil jeg foreslå, at I
googler hende og finder en masse af hendes skrifter, for de er
derude[1], for hun er en meget inspirerende kraft, men hun er
også meget intimt knyttet til den proces, der netop nu finder
sted i Kina og internationalt, og som kendes som Bælte & Vej
Initiativet.
Helga stiftede Schiller Instituttet i 1984, men var allerede
inden da meget politisk aktiv. Hun var én af lederne i
LaRouche-bevægelsen og blev mere udtrykkeligt leder, da hun i
1977 giftede sig med Lyndon LaRouche, og hun har siden da
været drivkraften i en masse projekter for at forandre verden.
Hun er også meget nært, personligt knyttet til Kina, da hun
rejste til Kina som ung journalist og så ting i
Kulturrevolutionens mørke tid, og i takt med, at der opstod
nye muligheder, var hun i 1970’erne sammen med Lyndon LaRouche
en førende kraft i at skabe en ny, retfærdig, økonomisk
verdensorden, også sammen med Den Alliancefri Bevægelse i
1970’erne. Da der, i 1989 med Berlinmurens fald, opstod en
mulighed for at få en helt ny verden, grundlæggende set, men
også en helt ny, strategisk situation i Europa, var hun meget
aktiv i at forsøge at ændre dynamikken; først, og også sammen
med Schiller Instituttet, var hun en ledende kraft i en masse
konferencer for at forsøge at få en massiv udvikling af
Europa, fra Centraleuropa og mod øst, og dette blev i stigende
grad saboteret, kan man sige, af de gamle magter. Hun var
dernæst en førende stemme i at forvandle dette projekt til
Verdenslandbroen; og Helga rejste meget til Kina for at
understrege nødvendigheden af denne Verdenslandbro, for at
forbinde Kina med Europa gennem infrastrukturkorridorer, det,
hun også kaldte Den Nye Silkevej, og af denne grund blev hun i
Kina kendt som Silkevejslady’en. Der skete dernæst det, at det

på dette tidspunkt blev delvist stoppet pga. krisen i Asien i
1997, men med krisen, der kom i 2008, gjorde Kina noget helt
andet end det, der foregik i Europa og USA, og de ændrede
politikken og begyndte massivt at transformere den kinesiske
politik med udvikling af infrastruktur, og de lod det ikke
være godt med det, med at løfte 700 mio. kinesere ud af dyb
fattigdom; men i 2013 initierede Xi Jinping også politikken
med Bælte & Vej Initiativet for at sprede denne politik
internationalt.
Så Helga er blevet en meget citeret person og en hyppig gæst i
de kinesiske medier, hvor hun taler om disse spørgsmål. Hun
var også i Beijing, hvor hun var inviteret som repræsentant
for Schiller Instituttet til Bælte & Vej Forum, der fandt sted
i maj måned i Beijing, som en del af konferencens indbudte
tænketanke.
Vi er meget glade for at høre hendes stemme her og høre hende
præsentere, hvad det egentlig er, vi mener med vore
valgplakater, hvor vi siger, at Danmark – København og Danmark
og Europa – bør tilslutte sig Bælte & Vej Initiativet / Den
Nye Silkevej. Så vi er meget glade for at have dig med os,
Helga, og høre, hvad du kan fortælle os.
Min. 24:05.
(Engelsk udskrift af Helgas indlæg)
[1] Se engelsk: http://newparadigm.schillerinstitute.com/
dansk: http://schillerinstitut.dk/si/

