“Dan et partnerskab mellem
unge fra hele verden for at
kæmpe for en bedre fremtid
Den 4. maj 2022 (EIRNS) – I løbet af et omfattende interview
med forfatter og publicist Daniel Estulin
https://vimeo.com/704208930/0bb85d2c8d

svarede

Schiller

Instituttets grundlægger Helga Zepp-LaRouche i dag på et
spørgsmål om emnet for Schiller Instituttets kommende
internationale internet-dialog lørdag den 7. maj kl. 17 dansk
tid om “Ungdommens rolle i skabelsen af en ny international
økonomisk arkitektur”.
https://schillerinstitute.com/blog/2022/05/02/invitation-the-r
ole-of-youth-in-creating-a-new-international-economicarchitecture/
“I det væsentlige vil det være en fortsættelse af den sidste
videokonference [den 9. april, “For en konference til
etablering af en ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur for
alle nationer”], fordi det vi har iværksat er idéen om, at man
er nødt til at have en international sikkerhedsarkitektur, der
omfatter alle nationers interesser. Derfor havde vi på den
sidste konference talere fra Rusland, USA, Europa, Indien,
Sydafrika og Latinamerika. Det er tanken om, at hvis vi som
menneskehed ikke kan mødes og beslutte os for principper, der
sikrer vores alles overlevelse, så er vi ikke bedre end nogle
vilde dyr – selv om vilde dyr ikke er så onde, som den måde
nogle mennesker nogle gange opfører sig på. Så det var en
meget produktiv konference.
“Jeg har den idé, at man er nødt til at forme den
internationale sikkerhedsarkitektur på grundlaget af fælles
økonomisk udvikling, så det bliver en international
sikkerheds- og udviklingsarkitektur. For når man først har en

aftale om udvikling for alle nationer – Afrika, Latinamerika,
Asien, de fattigere dele af Europa og USA – så kan denne
fælles
interesse
danne
grundlag
for
en
fælles
sikkerhedsarkitektur.
“Så den næste videokonference henvender sig primært til unge
mennesker. For hvis man sætter sig i et ungt menneskes sted,
lad os sige i Tyskland, Frankrig, Italien, USA osv., ser
fremtiden ikke særlig lys ud. Man har udsigt til 3.
Verdenskrig, man har udsigt til en kollapsende økonomi, et
kollapsende finanssystem, sult i verden, en pandemi, som endnu
ikke er under kontrol.
“Denne konference har til hensigt at danne et partnerskab
mellem unge fra hele verden for at kæmpe for en bedre fremtid,
thi fremtiden tilhører de unge. De bliver ikke spurgt lige nu:
Er det virkelig i deres interesse, at verden skal gå op i en
atomar svampesky efterfulgt af en atomvinter? De unge skal
have indflydelse på, hvordan deres fremtid skal se ud.
“Der er så spændende udviklinger i gang! Vi er f.eks. på
tærsklen til at få fusionsenergi. Det er utroligt, for når vi
først har kommerciel fusionsenergi, har vi energisikkerhed og
råstofsikkerhed på planeten. Desuden vil rumrejser blive meget
forbedret, fordi vi har en ny brændstofkilde til rumrejser. Og
så er der hele idéen om samarbejde i rummet: opbygning af
månelandsbyer og senere opbygning af en by på Mars.
“Alt dette er ting, som begejstrer unge mennesker. Det er der,
hvor menneskeheden kan bevæge sig hen, forudsat at vi kommer
ud af den nuværende krise. Så det er hvad denne konference vil
tage fat på, og jeg tror, at vi vil have mange unge mennesker
fra alle fem kontinenter til stede.”

