Formand Tom Gillesbergs tale
til Schiller Instituttets
konference i Paris
Jacques Cheminade, LaRouche-bevægelsens leder i Frankrig og
fhv. præsidentkandidat, og Tom Gillesberg på en tidligere
konference.
Den 4. februar 2020 organiserede det franske Schiller Institut
et meget vellykket seminar i Paris med titlen: “Dialog mellem
Kulturerne eller Handelskrig: Frankrig ved en skillevej.” Tæt
ved hundrede personer – kontakter, diplomater, foreninger,
iværksættere og Kinaeksperter – fyldte lokalet på rådhuset i
Paris’ 5. arrondissement. Såvel Schiller Instituttets
internationale grundlægger og præsident Helga Zepp-LaRouche
som formand for det danske Schiller Institut, Tom Gillesberg,
sendte varme hilsner samt meddelelser til begivenheden.
Meddelelse fra Tom Gillesberg, formand for det Schiller
Instituttet i Danmark:
Jeg er ked af, at jeg på grund af sygdom ikke kan være med jer
i dag, men her er nogle tanker jeg gerne vil dele med jer.
I Danmark, og i resten af Skandinavien, har vi gennem de
sidste par år set en voksende kampagne i medierne – og med
støtte fra efterretningstjenester og regeringsinstitutioner –
for at dæmonisere Kina, i lighed med, hvad der igennem nogen
tid har været tilfældet for Rusland. Presset kommer fra USA og
deres kontrollanter i Storbritannien, og udøves ofte gennem
“soft power” ved at sprede historier om Kina såvel som Rusland
der skal vise, at de er diktaturer, som man virkelig ikke kan
stole på. På det seneste er dette set i den massive kampagne
imod at lade det kinesiske firma Huawei, verdens førende
leverandør af G5-teknologi, levere udstyret til det nye G5netværk i Danmark og på Færøerne. Nogle prøver endda at bruge

udbruddet af en ny form for koronavirus i Wuhan som et
eksempel på, hvordan Kina og dets indflydelse verden over
bringer os alle i fare.
Derfor besluttede Schiller Instituttet i Danmark i 2017 at
imødegå denne voksende fjendtliggørelse med et projekt for en
“Dialog mellem Kulturerne”. Sammen med venner, der var aktive
i det dansk-russiske samfund, arrangerede vi en koncert, hvor
vi havde klassisk musik og dans fra Rusland, Kina, Afrika,
Indonesien og mange europæiske lande, for at vise, hvor
berigede vi alle bliver ved at få adgang til alle disse andre
nationers kultur. Kinas Kulturinstitut i København var også
medsponsor, og arrangementet blev afholdt i det russiske
Center for Videnskab og Kultur.
Koncerten var en stor succes. Vi havde en fuldt pakket sal, og
på trods af at vi fik ekstra stole bragt ind, var vi nødt til
at afvise mange der kom. Publikum blev imponeret og bevæget af
mangfoldigheden og skønheden af bidragene ved koncerten. Især
afsyngningen af en kinesisk folkesang af en kinesisk
studerende sammen med Feride Istogu Gillesberg, vicepræsident
for Schiller Instituttet i Danmark og hovedorganisator af
begivenheden, betog publikum. Hvordan er det muligt, at en
europæer kan synge på kinesisk og skabe så bevægende og smuk
musik?
Siden dengang har vi haft yderligere to meget succesfulde
koncerter, med fremtrædende og smuk deltagelse fra både
russiske og kinesiske musikere, og musikere af høj kvalitet
fra mange andre lande. Vi er blevet lovet, at den årlige
koncert i 2020 kan finde sted i Kinas kulturcenters
nyistandsatte faciliteter i København, som snart åbner.
Samtidigt har vi forsøgt at få information om Bælte- og VejInitiativet ud til offentligheden på enhver måde, vi kan. I
København afholdt Schiller Instituttet et seminar sammen med
‘Confucian Business Institute’ ved CBS, og i Sverige har
Schiller Instituttet samarbejdet om stiftelsen af BRIX, Bælte-

og Vej-Instituttet i Sverige. BRIX har afholdt en række
seminarer med pæn deltagelse fra akademikere og industrifolk,
der er blevet adresseret i fællesskab af den kinesiske
ambassadør og ledende medlemmer af BRIX og Schiller
Instituttet. På samme tid har vi interveneret i mange møder og
diskussioner om Kina, der finder sted i Danmark og Sverige,
for at sikre, at den rigtige historie om Bælte- og VejInitiativet – og nødvendigheden af at de vestlige landes
aktivt deltager i dette store foretagende for menneskeheden –
kommer ud, så de løgne og falske bagtalelser om det i
‘mainstream’ medierne bliver modsagt.
Som det ses med udbruddet af det nye koronavirus i Wuhan er
der mange udfordringer, når man søger at løfte 1,4 milliarder
mennesker ud af dyb fattigdom og at blive en moderne nation.
På trods af fremragende nationalt lederskab, kan lokal
inkompetence skabe store problemer. Men jeg er sikker på, at
Kina vokser med udfordringen, og vi ser nu, at den kinesiske
regering intet sparer for at besejre denne trussel imod
menneskeheden bestående af sygdom og død.
Da den nationale regering først blev opmærksom på epidemien,
handlede den hurtigt for at besejre den. Oplysninger om
koronavirus blev hurtigt sendt ud over hele verden, og resten
af verden kunne forsvare sig mod sygdommen på en måde, som den
lokale regering i Wuhan undlod at gøre. Og forhåbentligt vil
samarbejdet mellem Kina og medicinske forskningscentre i
resten af verden snart føre til behandling og en vaccine. I
mellemtiden yder Kina enorme menneskelige og økonomiske ofre
for at få epidemien under kontrol, og udgør menneskehedens
bolværk imod en verdensomspændende pandemi.
Forhåbentligt vil de enorme ressourcer, som nu indsættes i
Kina, og med hjælp fra verdenssamfundet, bære frugt, og
besejre den nye koronavirus. Og forhåbentlig bliver det et
eksempel på, hvordan Kina og verden kan arbejde sammen om en
endnu farligere dræber: fattigdom. Kina har vist, hvordan det
har været muligt at løfte 850 millioner kinesere ud af dyb

fattigdom. Og med Bælte- og Vej-Initiativet har de igangsat
det største udviklingsprojekt, som menneskeheden nogensinde
har set. Vi behøver fuldt internationalt samarbejde for at
sikre sejr over fattigdom overalt i verden, ved at anvende
videnskabeligt og teknologisk fremskridt til først at etablere
den nødvendige infrastruktur, og derefter den nødvendige
industrielle udvikling, til at løfte hele menneskeheden ud af
fattigdom.
Men hvis Danmark og andre vestlige lande skal deltage i disse,
for menneskeheden nødvendige tiltag, må vi først besejre det
mentale angreb, der finder sted imod befolkningens sindelag.
Kina og Rusland er ikke vores fjender, men er vores vigtige
samarbejdspartnere i sikringen af den bedst mulige fremtid for
hele menneskeheden. Lad os derfor erstatte den kunstigt skabte
frygt og splittelse med en dialog mellem kulturerne, og lad os
alle deltage i Bælte- og Ve-Initiativet. Så vil vi se en
verdensomspændende renæssance af de bedste bidrag fra alle de
forskellige kulturer, og vi vil se en eksplosion af
menneskelig kreativitet og udvikling, der ikke alene
forvandler livet på Jorden, men også vores solsystem, og det
der ligger derudover, når vi får ubegrænset billig energi på
Jorden ved at høste helium-3 på Månen og bruge det til
fusionsenergi, som kineserne har tænkt sig at gøre.
Se på ‘Verdens-Landbroen’. Dette er det levende billede af de
smukke ord, som vi hører i Beethovens 9. symfoni:
Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Brüder! über’m Sternenzelt
muss ein lieber Vater wohnen.
Vær omfavnede, millioner!
Dette kys til hele verden!
Brødre, over stjerneteltet
må der bo en kærlig far.

Og den kærlige far bliver realiseret gennem vores handlinger;
mænds og kvinders handlinger for at forandre verden til det
bedre.

