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Opfordring til oprettelse af
en
’komité
for
modsætningernes sammenfald
for at håndtere sult- og
coronavirus-pandenien gennem
et
nyt
globalt
sundhedsinitiativ
Skriv under her.
Kombinationen af kriser, som vi står over for nu, har nået
sådanne hidtil usete proportioner, at det ser ud til at
overskride de psykologiske grænser for hvad, der er tåleligt.
Sundhedseksperter overalt i verden advarer om, at det kan tage
yderligere ni måneder, før alle nationer kan blive forsynes
med en vaccine – og selv da vil tilgængeligheden ikke være
garanteret. I mellemtiden kan yderligere en million mennesker
miste deres liv på grund af COVID-19.
Men et langt større antal liv er truet af den hungersnød, der
nu breder sig i udviklingslandene som et resultat af nedgangen
i landbruget og sammenbruddet af den såkaldte uformelle sektor
af økonomien. Mange lande er allerede destabiliseret af
eksisterende sociale spændinger, som pandemien nu har
forværret. Denne dynamik kan muligvis vokse massivt i de
kommende måneder.
Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) har rapporteret
et kæmpe fald på 10,7% i den globale arbejdsindkomst i de
første ni måneder af indeværende år, hvilket beløber sig til

3,5 billioner dollars, og et tab på op til 500 millioner
arbejdspladser ved årets udgang. I de avancerede økonomier er
konkurser, kortere arbejdstid og afskedigelser – der truer så
mange på deres eksistens – i det mindste midlertidigt afbødet
af regeringers nødhjælpsprogrammer. Men de fleste
udviklingslande er totalt ude af stand til at finansiere
lignende programmer. I lande med de såkaldte “lavere
mellemindkomster” udgjorde indkomsttabet 23,3% i andet kvartal
og 15,6% i tredje kvartal, og prognoserne for det fjerde er
langt mere pessimistiske.
I betragtning af at mere end halvdelen af befolkningen i
afrikanske lande syd for Sahara, selv før COVID-19 brød ud,
ikke havde en velafbalanceret og tilstrækkelig næring, er
nyheden fra Vice.com om, at fødevarepriser i hele Afrika er
steget med 250%, virkelig katastrofal. Som lederen af
Verdensfødevareprogrammet (WFP), David Beasley, nu i flere
måneder har advaret om, truer en hungersnød af “bibelske
dimensioner” med at dræbe op til 300.000 mennesker om dagen.
Phillip Tsokolibane, Schiller Instituttets samarbejdspartner i
Sydafrika, har udsendt en presserende appel om en
international mobilisering for at bekæmpe sult i Afrika. “Det
er ikke et spørgsmål om, hvad der vil ske – DET FINDER STED
allerede”.
Det er klart, at stillet over for en sådan tragedie, er det
kun regeringer, der arbejder sammen, der kan gennemføre de
nødprogrammer, som er nødvendige for at redde mange millioner
menneskers liv. Desværre har de sidste måneder vist, at det er
geopolitisk konfrontation med Rusland og Kina, som står på
Vestens dagsorden og ikke samarbejde; og for blot at nævne et
eksempel om de 5 milliarder dollars, som WFP akut har brug
for, så har den kun modtaget 750 millioner. Hvad kan der
gøres? Skal vi bare se passivt til, at tragedien udspiller sig
foran vores øjne?
Som svar på den mørke tidsalder i det 14. århundrede, der var
præget af katastrofer svarende til nutidens, udviklede

Nicholas af Cusa, den store tænker i det 15. århundrede, og
opfinderen af moderne videnskab og den suveræne nationalstat,
en ny metode til tænkning, Coincidentia Oppositorum,
modsætningernes sammenfald, der, som han understregede,
repræsenterede en helt ny tilgang til problemløsning. Det var
idéen om, at det menneskelige sind – i skaberens levende
billede – er i stand til at definere det højere niveau, hvor
alle tilsyneladende uløselige modsætninger kan løses. Ifølge
Nicholas er det menneskelige sind i stand til at tænke som
‘den ene’, som besidder en højere magt end ‘de mange’. På
samme måde observerede Albert Einstein, at problemer ikke kan
løses på det samme niveau, som de opstod på.
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Tænkning i henhold til ‘modsætningernes sammenfald’ er den
metode, der må anvendes til at løse den krise, som truer hele
menneskeheden i dag. Vi er nødt til at definere en løsning,
der imødekommer de relevante individer og interessegruppers
eksistentielle behov på lige fod. Denne tilgang er konkret
brugbar med hensyn til pandemien.
Det er denne verdens unge mennesker, hvis fremtid mest er
truet af kombinationen af pandemien og den økonomiske krise,
skønt de på ingen måde var ansvarlige for dem. Derfor er vi
nødt til at udvikle fremtidsprospekter for dem, som både løser
det egentlige problem og giver dem en konkret opgave. Vi vil
kun være i stand til at navigere i COVID-19-pandemien, og
lignende fremtidige pandemier, hvis der etableres et moderne
sundhedsprogram i hvert eneste land i verden; programmer, som
i princippet svarer til Hill-Burton-standarden i USA, de tyske
og franske sundhedssystemer, før de blev privatiseret, eller
det system, der viste sig så vellykket i Wuhan, Kina.
Det første skridt i denne retning kunne tages ved at oprette

partnerskaber mellem eksempelvis universitetsklinikker,
hospitaler og medicinske fakulteter i USA og europæiske lande
og lignende institutioner i Afrika. For at opbygge et moderne
sundhedssystem er der ikke alene behov for medicinsk kapacitet
såsom hospitaler, infrastruktur, vand, elektricitet osv., Men
også et stort antal veluddannet medicinsk personale.
I denne henseende bør sådanne partnerskaber uddanne unge i
USA, Europa og afrikanske lande, hvoraf nogle er arbejdsløse,
til, for det første, at blive medicinske assistenter og
derefter medicinsk personale efter Roosevelts model, Civilian
Conservation Corps (CCC). Det allerførste skridt er at uddanne
unge, så de kan indsættes i samfundene eller landsbyerne og
demonstrere
de
folkesundhedsforanstaltninger
for
befolkningerne, der er nødvendige for at bekæmpe pandemien. I
Tuskegee (Alabama), Tennessee, St. Louis (Missouri) og andre
steder i USA er der allerede et sådant samarbejde med lokale
institutioner, som også involverer klinikker og lokale
politistyrker
i
foranstaltninger,

de
forskellige
tillidsskabende
såsom hjemmebesøg, hvilket er af

ekstraordinær betydning i betragtning af befolkningens
generelle usikkerhed og (ofte omfattende) kampagner mod at
bære masker, afvisning af vacciner osv.
I de afrikanske partnerskabsprojekter kræver fælles træning og
indsættelse af amerikanske og europæiske ungdomshjælpere med
afrikanske unge også tillidsskabende foranstaltninger, der kan
udføres af medicinsk personale såvel som repræsentanter for
kirker eller katastrofe-hjælpeorganisationer. Sådanne
programmer skal først fokusere på distribution af medicinske
forsyninger og let transportable fødevarer, såsom mælkepulver,
tørret og konserveret kød osv.; og derefter udvides hurtigst
muligt til at omfatte uddannelse i opbygning af infrastruktur,
landbrug og industrielle projekter.
I de sociale brændpunkter i amerikanske byer eller europæiske
forstæder, hvor voldelige gadekampe af forskellige årsager har
fundet sted for nyligt, og hvor unge udsættes for en lang

række af farer, såsom stoffer, alkohol, bandekriminalitet,
internetafhængighed og en fornedrende modkultur, ville sådanne
uddannelsesmuligheder være det alternativ, de behøver for at
finde en socialt påkrævet og fremtidsorienteret opgave. I USA
ville en sådan kreativ ikke-voldelig direkte handling følge i
den historiske tradition af Dr. Martin Luther King, Jr’s
borgerrettighedsbevægelse. Det skal huskes, at Amelia Boynton
Robinson, borgerrettighedsaktivisten, der bragte Dr. King til
Selma, Alabama, og som blev tævet af politiet og efterladt til
at dø på Edmund Pettus-broen under den berygtede “Bloody
Sunday” i marts 1965, var vicepræsident for Schiller
Instituttet i 25 år.
Dette er ikke stedet at diskutere kompleksiteten af de sociale
brændpunkter, det være sig i de amerikanske byer, hvor vold er
brudt ud, især i kølvandet på mordet på afroamerikaneren
George Floyd, eller i de franske forstæder, hvor virkningerne
af pandemien dramatisk har forværret den mangeårige sociale
uro. Selvom disse sociale konflikter utvivlsomt er
instrumenteret af visse kræfter til deres egne politiske
formål, er det ikke desto mindre presserende at fjerne de
reelle årsager til den unge generationers fortvivlelse og
rodløshed. En sådan grunduddannelse til medicinsk assistent
kunne i mange tilfælde være udgangspunktet for yderligere
faglig uddannelse som sygeplejerske, læge eller medicinsk
videnskabsmand.
I dette øjeblik med ekstrem polarisering og vold på gaden vil
en ”Komité for Modsætningernes Sammenfald’ også kunne
genetablere en forbindelse til Mahatma Gandhi’s ikke-voldelige
tradition, der besejrede det Britiske Imperium i Indien; denne
metode,
samt
Dr.
Martin
Luther
King,
Jr’s
borgerrettighedsbevægelse, var i stand til at bringe ellers
helt modsatte politiske kræfter sammen i direkte civile
aktioner.
Denne komité skal samle mennesker med forskellige
kvalifikationer, der gennem et, i første omgang, mindre men

veludformet eksempel kan demonstrere, hvordan man skal tackle
problemet på en sådan måde, at det også kan bruges som et
pilotprojekt for storstilede regeringsprogrammer, der
forhåbentlig vil følge efter inden for kort tid.
Alt imens det haster med at uddanne nok medicinsk personale
over hele verden til at opbygge et verdenssundhedssystem, må
det gå hånd i hånd med at overvinde sultpandemien. Det er en
forbrydelse mod menneskeheden, at mange millioner mennesker i
udviklingslandene (bogstaveligt talt) er i fare for sulte, som
et resultat af fødevaremanglen, massivt forstærket af
pandemien, (en af de mest ulidelige former for død, ifølge
tidligere FN-kommissær for menneskerettigheder Jean Ziegler),
alt imens landmændene i USA og Europa kæmper for deres
økonomiske overlevelse. Nogle har været nødt til at slå deres
besætninger ned, fordi kartellerne har skabt slavelignende
forhold i kødforarbejdningsindustrien, hvilket førte til den
gentagne fremkomst af COVID-19-udbrud. Det er også
uacceptabelt, at landmændene, der producerer vital næring for
hele samfundet, drives til konkurs af bankerne og kartellernes
maksimale profitpolitik og af ideologiske, såkaldte “grønne”
begrænsninger.
Repræsentanter for landmændene bør derfor slutte sig til disse
medicinske teams for at organisere nødhjælp med passende
fødevarer til krisezoner og begynde at træne andre unge
mennesker
i
at
udvikle
landbrugskapaciteten
i
udviklingslandene. Sammen med afrikanske landmænd kunne de
begynde at etablere moderne landbrug, hvilket naturligvis
kræver udvikling af infrastruktur, vand- og elforsyning osv.
Der er entusiastiske unge og ældre landmænd i USA, Tyskland,
Frankrig eller Italien, der, i en sådan krisesituation, ville
betragte det som en del af deres mission i livet at hjælpe med
at overvinde en hidtil uset nødsituation med et sådant
program.
USA og Europa har brug for en sammenslutning af pensionerede
medicinske arbejdere, berørte enkeltpersoner og sociale og

religiøse organisationer, der arbejder sammen [i regi af]
denne komité for at etablere dette uddannelsesprojekt. En del
af deres opgave er også at rejse de donationer, der kræves fra
internationale
og
mellemstore
virksomheder,
fra
bestyrelsesmedlemmer, der ikke kun forstår, at disse projekter
er en humanitær nødvendighed, men at det også er i deres egen
interesse at opretholde en bæredygtig verden.
Så snart disse projekter antager konkret form, vil de udløse
den form for entusiasme, som alle store pionerprojekter kan
generere, på trods af situationens alvor, og de vil give
fremtidsudsigter til mange unge, der ellers ville blive
trukket ind i sociale oprør og voldelige aktiviteter.
Som nævnt kan et sådant privat initiativ (direkte civil
aktion) i Mahatma Gandhis tradition for ikkevoldelige
handlinger og Dr. Martin Luther King, Jr. ikke i sig selv løse
den gigantiske udfordring, der ligger foran os. Men det kan
give et praktisk eksempel på, hvordan mennesker med god vilje
kan gribe ind i en ellers desperat situation og pege i retning
af den nødvendige løsning. Disse konkrete eksempler vil
derefter tilskynde regeringer, eller lægge pres på dem, til at
gå sammen og gennem et nyt kreditsystem skabe rammerne for
permanent at overvinde underudviklingen i udviklingslandene.
På den måde ville Nicholas of Cusas idé om, at en løsning kan
findes på et højere niveau, der tager hensyn til alle de
involveredes interesser, finde en konkret anvendelse i dag.
Dette initiativ vil bidrage til kampen mod pandemien, det vil
definere en meningsfuld opgave for unge mennesker, og det vil
hjælpe med at forbedre akutte nødsituationer i økonomisk
ugunstigt stillede regioner i USA og Europa samt afrikanske
lande. Det vil også fremhæve landbrugets vitale betydning
under en hungersnød og redde folk fra at sulte. I en
situation, hvor mange mennesker føler sig magtesløse over for
århundredets katastrofe, vil komitéen give hvert enkelt
menneske mulighed for at bidrage med noget for at overvinde
krisen.
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