PRESSEMEDDELELSE
Det Internationale Schiller Institut: Forum for et nyt paradigme

International Schiller Institut-konference
i Berlin, 25. – 26. juni 2016:
»At skabe en fælles fremtid for menneskeheden, og
EN RENÆSSANCE FOR KLASSISK KULTUR«
28. juni 2016 – Schiller Instituttets internationale todages konference samlede flere end 300 gæster fra 24 nationer
og fire kontinenter til en intens og dybtgående dialog om, hvorledes den umiddelbare fare for en verdenskrig kan
standses ved i stedet at skabe et nyt paradigme for globalt samarbejde og udvikling, baseret på en dialog mellem
civilisationer og den menneskelige arts enestående kreativitet. Konferencedeltagerne var ekstremt opmærksomme på
optrapningen af den vestlige, geopolitiske konfrontation mod Rusland og Kina og faren for atomkrig, og en resolution
vedtoges, der krævede den omgående afslutning af sanktioner mod Rusland og Syrien. At gøre en ende på krigen og
genopbygge det krigshærgede Syrien og hele det sydvestasiatiske område var et hovedfokus på konferencen, hvor dr.
Bouthaina Shaaban, medlem af Syriens præsidentskab, talte til konferencens tilhørere og deltog i en bevægende,
Spørgsmål & Svar-live stream.
Konferencedeltagerne blev også indbudt til at deltage i en »Musikalsk dialog mellem civilisationer«, der var
arrangeret i fællesskab af NICE e.V og Schiller Institut e.V. som en offentlig koncert i en lokal kirke, fri entré.
Camerata Germiniani, Schiller Instituttets internationale kor og andre opførte klassisk europæisk musik i Verdis
toneleje, sammen med kor, der opførte folkesange fra Rusland, Ukraine og Kina for et opstemt publikum bestående af
500 gæster og 150 musikere. Det stod klart, at udelukkende kun ved at skabe et nyt paradigme for menneskeheden og
en skønhedens renæssance, baseret på at dele og fremme de respektive civilisationers højdepunkter hos hinanden, kan
menneskeheden reddes fra afgrunden.
Konferencens paneler
På det første af fem konferencepaneler over emnet »Den strategiske krise er farligere en på højden af den Kolde
Krig« talte Helga Zepp-LaRouche, stifter og præsident af Schiller Instituttet, Chas Freeman, tidligere amerikansk
ambassadør til Saudi-Arabien, oberst (pens.) Alain Corvez, tidligere rådgiver til de franske ministerier for hhv.
Forsvar og Indenrigsanliggender, og oberstløjtnant (pens.) Ulrich Scholz, tidligere kamppilot, planlægger i NATO og
foredragsholder om luftkrig, samt den amerikanske økonom og statsmand Lyndon LaRouche.
På det andet panel, »Det transatlantiske finansielle systems krise og hvordan man overvinder den«, talte Jacques
Cheminade, kandidat ved de franske præsidentvalg, Marco Zenni, leder af M5S-delegationen i EU-parlamentets
Komite for Økonomiske og Monetære Anliggender, Daisuke Kotegawa (Canon Institute Japan og tidligere japansk
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repræsentant ved IMF) og Leonidas Chrysanthopoulos, tidligere græsk ambassadør til Polen, Canada og Armenien og
tidligere generalsekretær for Sortehavets Økonomiske Samarbejdsorganisation (BSEC).
Det tredje panel, »Det Nye Paradigme, repræsenteret ved ’Ét bælte, én vej’-politikken« hørte dr. Ren Lin, forsker i
Ét bælte, én vej-politikken ved Kinas Akademi for Samfundsvidenskaber (CASS) i Kina, H.E, Hamid Sidig,
ambassadør og ekstraordinær repræsentant til Tyskland for den Islamiske Republik Afghanistan, og Egbert Drews,
bestyrelsesmedlem i Marwiko AG/Berlin.
Søndagens program fortsatte med panelet »Silkevejen – det Nye Paradigme«, hvor der blev lagt kraftigt vægt på
Syrien og nødvendigheden af at gøre en ende på geopolitisk konfrontation, udenlandsk finansieret terrorisme og
skabelse af fred og fremgang i området. Efter at have hørt hendes i forud optagede videotale om situationen i Syrien,
fik tilhørerne en ekstraordinær mulighed for at indgå i en bevægende, 30 minutter lang live dialog med H.E. dr.
Bouthaina Shaaban fra Syriens Arabiske Republiks præsidentskab, og hun bad alle om at virkeliggøre et nyt
paradigme for kreativ, menneskelig udvikling (»en intellektuel Silkevej«) i stedet for krig og ødelæggelse.
Michel Raimbaud (tidl. fransk ambassadør til arabiske, afrikanske og latinamerikanske lande og tidl. direktør for
det Franske Kontor for Beskyttelse af Flygtninge og Statsløse Personer, OFPRA) havde indledt panelet med en
lidenskabelig appel om at genopbygge fred i overensstemmelse med international lov – i Syrien, og alle andre steder.
Hussein Askary, EIR-redaktør for arabiske spørgsmål, præsenterede en video om genopbygningen af Aleppo i
sammenhæng med den Nye Silkevej, efterfulgt af en diskussion fra prof. Talal Moualla, bestyrelsesmedlem i Syriens
Trust for Udvikling og adm. dir. for projektet »Syriens Kulturarvs-transformation« under Kulturministeriet. Panelet
afsluttedes af Bereket Simon, formand for Etiopiens Kommercielle Bank og rådgiver til premierministeren, samt et
videobudskab fra Fouad Al-Ghaffari, formand for Rådgivningskontoret for Koordinering med BRIKS i den
krigshærgede Republikken Yemen.
På det fjerde panel, »Videnskabens fremskudte grænser: den nye økonomiske platform, baseret på fusionsøkonomi
og menneskets fremtid i rummet«, talte Adeline Djeutie, tidligere ansat i IAEA og nu uafhængig konsulent fra Wien,
Alain Gachet, formand for Radar Technologies International og Rainer Sandau, teknisk direktør for det Internationale
Astronautiske Akademis afdeling for Satellitter og Rumudstyr (IAA).
Efter en introduktion med klassisk musik bidrog violinist Gian Marco Sanna, stifter og kunstnerisk direktør for
Geminiani Projektet/London til en diskussion om betydningen af det videnskabelige, musikalske toneleje a=432 Hz
(»Verdi-tonelejet«), som er blevet promoveret af Schiller Instituttet i årtier. Hussein Askary præsenterede
»Elefanturet« som et eksempel på skønheden i den Islamiske Renæssance og dens forbindelse til den antikke Silkevej.
Sluttelig deltog panelisterne sammen med fr. Zepp-LaRouche og Lyndon LaRouche i den afsluttende, generelle
diskussion om, hvordan et globalt samarbejde for menneskets fælles mål kan sikres, ved at fokusere på at fremme
princippet om kreativitet i hvert eneste menneskeligt individ som den eneste måde, hvorpå den nuværende dødsfare
for civilisationen kan standses.
En audiooptagelse af hvert enkelt indlæg kan høres her:
http://newparadigm.schillerinstitute.com/conference-berlin-2016-june-25-26/

