Yemen:
Fouad al-Ghaffari, Yemens
Kontor
for Koordinering med BRIKS,
sender bevægende videohilsen
til
Schiller
Instituttets
konference i Tyskland
Det følgende er en af mange internationale hilsener til
Schiller Instituttets konference, »At opfylde menneskehedens
drøm«, der fandt sted i Tyskland 25.-26. nov., fra mange
fremtrædende personer i hele verden:
Yemen: Fouad al-Ghaffari, stifter af Kontoret for Koordinering
med BRIKS (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) og
præsident for Yemen BRIKS Ungdomskabinet, præsenterede en
smuk, 15 minutter lang video

med en rapport fra stedet og sender sine hilsener og hilsener
fra mange af sine medarbejdere, der, på trods af de barske
forhold i selve Yemen, arbejder ihærdigt for det fulde
LaRouche-program i samarbejde med det kinesiske initiativ for
Ét Bælte, én Vej (OBOR), den Nye Silkevej.
Fra
der
med
17.

Yemen afspillede han videobudskabet og sagde til publikum,
var forsamlet i Tyskland, »med en hel del smerte, blandet
håb, indspiller vi dette fjerde budskab på afstand, i dag,
okt., for at hilse jer, Schiller Instituttet, på jeres

konference. Jeg hilser jer fra Sana’a Internationale Lufthavn.
Den er lukket pga. saudisk aggression og har forhindret mig i
at deltage i jeres konference, og ligeledes forhindret
titusinder af yemenitter i at rejse for at få lægebehandling
eller tage deres uddannelse eller udføre deres arbejde. Dette
er en forbrydelse, som hele verden er vidne til.«
Hilsenen sluttede med en appel om »et nyt kapitel i bogen for
de nye, internationale relationer«, som er blevet meget
fremmet af præsident Trumps besøg i Kina. Dette besøg, sagde
han, indeholder håbet om at »erstatte en doktrin for
internationale relationer, der bragte sorg og ødelæggelse til
verden, og som aldrig burde have eksisteret«, således, at
menneskeheden nu kan bevæge sig »fra systemet for regimeskifte
til det mere naturlige system for suveræne nationer, der
forenes omkring drømmen om én menneskehed«.
(Se også video: https://www.youtube.com/watch?v=ZRDgTc2vHg4)

Se også: RESOLUTION:
»For en afslutning af krigen og den humanitære krise i
Yemen«.
Vedtaget på Schiller Instituttets internationale
konference, 25.-26. nov., 2017

