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Schillerinstitutet höll konferens i Tyskland
RESOLUTION: ”För ett slut på kriget och den
humanitära krisen i Jemen”
26 november 2017 - Deltagarna på Schillerinstitutets
internationella konferens i Bad Soden, Tyskland, antog
enhälligt följande resolution om kriget i Jemen:
”Mot bakgrund av det välbelagda faktum att kriget mot
Jemen, som den saudiledda koalitionen har fört sedan mars
2015, har förorsakat en humanitär kris utan motstycke på grund
av bombningen av landets infrastruktur och den totala blockad
som landet belagts med, i luftrummet, till lands och till sjöss,
kräver deltagarna i Schillerinstitutets internationella konferens i Bad Soden den 25-26 november följande:
1. Omedelbar vapenvila mellan alla parter.
2. Hävande av blockaden mot landet, särskilt mot hamnen i
Hodeidah och mot den internationella flygplatsen i Sanaa.
3. Återgång till den nationella försoningsprocess och dialog
som fördes, men som avbröts av kriget. (Denna förhandlingsprocess behöver föras under FN:s paraply, av enbart nationella
jemenitiska grupperingar, utan inblandning från regionala eller
globala makter, men med stöd från Ryssland, Kina och USA
som garanter för fullföljandet av dialogens resultat.) Avsikten
med förhandlingarna är att komma fram till en politisk lösning
på krisen.
4. Hjälp till Jemen för en snabb och storskalig återuppbyggnad fokuserad på infrastrukturprojekt för att återskapa
nationens försörjningsförmåga och integrera Jemen i Bältet &
Vägen-initiativet.
_____________________________________________
Se också den underbara videon från Yemen på engelska,
arabiska och kinesiska gjord av Fouad Alghaffari grundare
av Kontoret för Koordinering med BRIKS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) och president för Yemen
BRIKS Ungdomsregering, 15 minuters video: https://youtu.
be/4QQSSh4a92Y

Läs talen här
Det är nu möjligt att ta del av talen från den internationella
konferensen ”Fulfilling the Dream of Mankind” som Schillerinstitutet arrangerade i Bad Soden/Taunus i Tyskland den
25-26 november, 2017. Konferenshemsidan är: http://newparadigm.schillerinstitute.com/fulfilling-dream-mankind Talen

och musiken kommer upp där på olika språk allteftersom de
görs klara för publicering.
Schillerinstitutets kör inledde konferensen med sång på
kinesiska och på kvällen hölls en musikafton för en dialog mellan civilisationer. Från Sverige medverkade där operasångerska Leena Malkki.
Hussein Askarys höll tal om sin och Jason Ross´nya rapport:
”Den Nya sidenvägens förlängning till Västasien och Afrika:
En vision om ekonomisk pånyttfödelse”. Se länken http://larouche.se/node/4519
Konferensen antog bredvidstående resolution mot kriget i
Jemen. Den finns också på: http://www.larouche.se/artikel/enresolution-for-jemen
Huvudtalet som hölls av Internationella Schillerinstitutets
grundare och president Helga Zepp-LaRouche, finns tillgängligt på danska http://schillerinstitut.dk/si/2017/12/nye-silkevej-ny-model-internationale-relationer-nyhedsorienteringdecember-2017/ Se talet på video på engelska: http://newparadigm.schillerinstitute.com/media/helga-zepp-larouche-newsilk-road-new-model-international-relations/
På danska finns även talen av Europaparlamentarikerna
Marco Zanni om EU:s oförmåga att lösa finanskrisen: http://
schillerinstitut.dk/si/2017/12/fremtid-europa-euroen-talemarco-zanni-medlem-eu-parlamentet-italien-paa-schillerinstituttets-konference-tyskland-25-26-nov-2017/
Liksom appellen till president Trump för bankdelning
av Liliana Gorini från Italien: http://schillerinstitut.dk/
si/2017/12/europaeisk-appel-praesident-trump-indfoereglass-steagall-liliana-gorini-konferencesalen-frankfurt-tyskland-25-26-nov-2017/
Ukrainas ekonomiska självförstörelse avslöjades obarmhärtigt av Ekon. dr. Natalia Vitrenko, Parlamentsledamot
i Ukraina (1994-2002) och ordförande för det Progressiva
socialistpartiet i Ukraina. Hennes tal finns på engelska i text
och på video med simultantolkning på konferenshemsidan
http://newparadigm.schillerinstitute.com/media/chinas-initiative-view-ukraine/
Videon finns även på ryska på hennes egen hemsida http://
www.vitrenko.org/article/38158 där flera andra tal från Schillerinstitutkonferensen i Tyskland den 25-26 November också
finns på ryska, bla. av Helga Zepp-LaRouche och Jacques
Cheminade. Se: http://www.vitrenko.org/
Läs hela konferensprogrammet på engelska här: http://newparadigm.schillerinstitute.com/wp-content/uploads/2017/11/
konf-pgm_2017_en-2.pdf?x25739

Inte många i väst har förstått den historiska
betydelsen av Trumps Kinabesök

Efter dagens händelser bjöds presidenten och hans delegation på en statsbankett i den gyllene salen i Folkets stora sal.
Där visades scener från de båda presidenternas tidigare möte
i Mar-a-Lago och klipp från Trumps aktuella besök i Peking,
samt, till allas förtjusning, en storskärmsversion av Trumps
barnbarn Arabella Kushners sång och diktläsning på kinesiska.

USA:s president Donald Trumps tre dagar långa besök i
Kina har lagt grunden för en helt ny typ av relation mellan USA
och Kina, inriktad på samarbete för global ekonomisk utveckling. Inte sedan Richard Nixons historiska besök i Kina för 45
år sedan har en amerikansk presidents besök i Kina haft så stor
betydelse för världen.

I sitt tal på banketten jämförde president Xi Trumps besök
med president Nixons besök för 45 år sedan, och konstaterade
hur utomordentligt viktigt det besöket var för att de diplomatiska förbindelserna mellan de båda länderna kunde återupptas:

Något som medierna och de självutnämnda Kinaexperterna
också helt bortsåg från i skräckscenarierna som de målade upp,
var att den amerikanske presidenten faktiskt redan hade etablerat en nära personlig relation med den kinesiske presidenten,
genom deras fyra personliga möten och otaliga telefonsamtal
och meddelanden. ...

– President Trump, ert statsbesök i Kina är ännu en händelse
av historisk betydelse. Under de två senaste dagarna har vi haft
ett djupgående meningsutbyte om hur Kina och USA bör gripa
tillfället, anta utmaningarna och bryta ny mark i våra förbindelser. Tillsammans har vi dragit upp en plan för hur de kinesiskamerikanska förbindelserna kan utvecklas. Vi är båda överens
om att Kina och USA ska fortsätta vara partners, inte rivaler. Vi
är båda överens om att när vi samarbetar kan vi åstadkomma
många mycket bra saker som är till gagn för våra båda länder
och för hela världen.

De stora frågorna som skulle avhandlas, och som fick mest
utrymme i media, var: handel, Nordkoreas kärnvapenprogram och de amerikansk-kinesiska förbindelsernas fortsatta
utveckling. Därutöver talade man också om Mellanöstern,
Afghanistan, terroristbekämpning, narkotikabekämpning och
kärnvapensäkerhet. De båda presidenterna lovade att göra
mesta möjliga av de fyra beslutade amerikansk-kinesiska
dialogmekanismerna – dialogen om diplomati och säkerhet,
den allmänna ekonomiska dialogen, dialogen om samhälleligt
och mänskligt utbyte samt dialogen om cybersäkerhet – för att
kunna nå bättre resultat i sitt samarbete.

I sitt tal uttryckte president Trump återigen sin tacksamhet
för den vänlighet och gästfrihet som hans kinesiska värdar
visat honom, och förklarade hur han såg på besökets betydelse:
– Igår besökte vi den Förbjudna staden, som är en stolt symbol för Kinas rika kultur och majestätiska anda. Er nation vittnar om tusentals år av vibrerande, levande historia. Och idag
var det en stor ära att välkomnas av den kinesiska delegationen
just här i Folkets stora sal. Detta ögonblick i historien erbjuder
våra båda nationer en otrolig möjlighet att främja fred och
välstånd tillsammans med andra länder runt om i världen. Som
det kinesiska ordspråket säger: ”Vi måste kämpa på och bana
vägen som leder in i framtiden.” Jag är förvissad om att vi kan
förverkliga denna vackra vision, en vision som kommer att bli
så bra, och ja, så storartad för både Kina och USA.

Efter mötet undertecknade de två presidenterna handelsavtal och avsiktsförklaringar till ett värde av 250 miljarder dollar.
Kina har förbundit sig att köpa 300 flygplan från Boeing. Kina
tecknade också avtal om att köpa naturgas från Alaska. Avtalet,
som är mellan delstaten Alaska och Alaska Gasline Development Corporation på ena sidan och kinesiska Sinopec, China
Investment Corporation och Bank of China på den andra, innebär att Kina kommer att investera 43 miljarder dollar, vilket
väntas skapa 12.000 nya jobb i USA. Vidare planerar Kina att
satsa 84 miljarder dollar i skiffergasutvinning och kemifabriker i West Virginia; en avsiktsförklaring med den innebörden
undertecknades. En annan affär innebär att Kina ska köpa flytande naturgas från Louisiana. Allt som allt tecknades 37 stora
avtal, på den amerikanska sidan fanns bland annat tre företag
som är djupt involverade i Belt & Road-initiativet – Caterpillar, Honeywell och General Electric – samt Dow Chemical.

– Även om vi kommer från skilda platser och fjärran länder,
fortsatte Trump, så finns det mycket som förenar öst och väst.
Båda våra länder byggdes upp av människor som hade stort
mod, en stark kultur och en längtan att ge sig ut i det okända,
genom stora faror. Men de segrade. Det amerikanska folket
högaktar ert lands arv och dess folks fina traditioner. Era gamla
värderingar sammanför historien och framtiden i nutiden.
Vilken vacker tanke! Jag hoppas att de stolta amerikanska
och kinesiska folken ska liva våra ansträngningar att skapa en
rättvisare, säkrare och fredligare värld, en framtid värdig våra
förfäders offer, och våra barns drömmar.

Men mycket viktigare än de enskilda handelsavtal som förhandlingarna utmynnade i, var att de personliga banden mellan
ledarna för två av världens viktigaste länder stärktes. För pressen efter mötet förklarade Trump hur han såg på besöket:

Läs vad presidenterna Trump och Xi sa en gång till. Tänk
efter vad det betyder! Det som vi nu bevittnar är historiskt, det
bär på möjligheten att förändra livet för varenda människa på
den här planeten till det bättre. Möjligheten att hela världen
skulle kunna inträda i en tid av fred och ekonomisk utveckling.
Det är långt mycket viktigare än Nixons geopolitiskt motiverade besök 1972. ...

– USA, tillsammans med Kina och andra regionala partners,
har en otrolig möjlighet att främja fred, säkerhet och välstånd
överallt i världen. Vi lever i en mycket speciell tid, och vi har
verkligen denna mycket, mycket speciella möjlighet. Det ligger ett stort ansvar på våra axlar, herr president – det är sannerligen ett stort ansvar – och jag hoppas att vi kan leva upp till det
och hjälpa våra länder och våra medborgare att nå sina högsta
mål och förverkliga sin fullaste potential.

av William C. Jones, EIR

Han uttryckte sedan sitt uppriktiga tack för den värme som
den kinesiske presidenten visat honom under hela besöket:

Hela artikeln finns tillgänglig på svenska: http://www.larouche.se/artikel/
inte-manga-i-vast-har-forstatt-den-historiska-betydelsen-av-trumps-kinabesok

– Jag vill tacka er än en gång – ni är en enastående person
– för er stora gästfrihet. Jag sänder mina hjärtligaste hälsningar
till era medborgare. Jag hedrar deras arv och hyllar deras stora,
stora möjligheter och framtidspotential.

Arabella Kushners sång och diktläsning finns på https://www.youtube.
com/watch?v=uzM7XoVVGQc&feature=youtu.be
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