Livestream: En hyldest i
anledning af 75-årsdagen for
Indiens uafhængighed
Den 17. august 2022, EIRNS: Helga Zepp-LaRouche, grundlægger
og leder af det internationale Schiller Institut, vil afholde
en særlig online-præsentation til fejring af 75-årsdagen for
Indiens uafhængighed, lørdag den 20. august. Sammen med Helga
Zepp-LaRouche vil Sam Pitroda, en innovatør, iværksætter og
politiker, være til stede. Han har været minister og rådgiver
for syv indiske premierministre i årenes løb.
Denne præsentation vil fremføre Schiller Instituttets forslag
om
at
skabe
en
international
sikkerhedsog
udviklingsarkitektur, som afviser den evindelige krigsførelse
fra “Global NATO”. Zepp-LaRouche har længe diskuteret denne
tilgang, bl.a. i “Gandhis vision for et nyt paradigme i
internationale relationer, et verdenssundhedssystem og direkte
ikke-voldelige aktioner i tider præget af socialt sammenbrud”,
et indlæg på den internationale online-konference hos
Association of Asian Scholars on “Revisiting Gandhi”: Peace,
Justice and Development”, den 30.-31. oktober 2020.
Zepp-LaRouches og hendes mands, den afdøde statsmand og økonom
Lyndon LaRouche, forhold til Indien udgjorde en afgørende
indflydelse i dannelsen af Schiller Instituttet. Lyndon
LaRouche beskrev i sit vidneudsagn til en international
domstol bestående af lovgivere, juridiske eksperter,
diplomater og borgerrettighedsledere, der gennemførte
uafhængige høringer for at undersøge fejl og forsømmelser i
USA’s justitsministerium, hvorledes han indledte sin politiske
karriere.
En række af disse studerende, som deltog i [mine]
forelæsninger, blev tilknyttet mig, og ud af denne tilknytning

opstod en spirende politisk organisation, i lige så høj grad
en filosofisk, som en politisk organisation. Vores
væsentligste engagement var forhold vedrørende Den tredje
Verden og relaterede emner – det vil sige, at økonomisk
retfærdighed for det, som betegnes Den tredje Verden, er
afgørende for et retfærdigt samfund for alle nationer. Jeg
blev særlig knyttet til denne sag under min militærtjeneste i
Indien, hvor jeg erfarede, hvad kolonialisme forårsager hos
folk… og at hvis vi tillod de omstændigheder, som jeg så
herske i Den tredje Verden, ville vi påføre os selv en slags
katastrofe, enten krig eller noget tilsvarende. Og det
udgjorde i bund og grund vort engagement som organisation.
– Lyndon LaRouche, tale i 1995:
Den 6. august bragte The Hindu, en stor indisk avis, en
artikel med titlen “Schiller Institute Calls for New Bretton
Woods to End War, Economic Crisis”, illustreret med et
prominent fotografi af et møde i 2001 mellem hr. og fru
LaRouche og den daværende indiske præsident K.R. Narayanan i
præsidentens kontor.
Zepp-LaRouche og Schiller-instituttet arrangerer en weekendkonference den 10.-11. september, hvor Lyndon LaRouches 100års fødselsdag fejres, og hvor man kræver, at en videnskabelig
og kulturel dialog mellem Indien, USA, Rusland og Kina
erstatter den fremdrift mod krig, som i øjeblikket dominerer i
verden, og at det spirituelt civiliserede standpunkt i Gandhis
vision om et nyt paradigme i internationale relationer gennem
sådanne konferencer bliver et middel til fred gennem økonomisk
udvikling på verdensplan.
Zepp-LaRouche vil endvidere bekendtgøre den første
offentliggørelse nogensinde af et “Indien-essay” fra januar
1985 af LaRouche, “The Implications of Tilak’s Theses for the
Scientific Potential of India Today”, som snart vil blive
tilgængelig gennem Executive Intelligence Review. Andre
LaRouche-dokumenter om Indien omfatter “A Fifty-Year

Development Policy for the Indian-Pacific Ocean Basin” og “The
Present Scientific Implications of Vedic Calendars from the
Standpoint of Kepler and Circles of Gauss”.
Deltag i mødet med Helga Zepp-LaRouche og Sam Pitroda for at
debattere!
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