Indiske
medier
bryder
mørklægningen af Schiller
Instituttet
og
LaRoucheløsningen på verdenskrisen
Den 6. august, 2022 (EIRNS) – The Hindu, en af Indiens
”historisk ledende aviser”, den næststørste engelsksprogede
avis i landet, som er blevet publiceret dagligt siden 1889,
rapporterede i dag om Schiller Instituttets strategi til
sikring af global fred og udvikling, og hvordan denne er
vokset ud af årtiers organisering af Lyndon og Helga LaRouche,
herunder deres mange tilknytninger til selve Indien.
Overskriften på Kallol Bhattacherjees rapport om hans
interview med Schiller Instituttets grundlægger, Helga ZeppLaRouche, opsummerer denne strategi: “Schiller Instituttet
opfordrer til et nyt Bretton Woods for at afslutte krig og
økonomisk krise”.
Det ledsagende fotografi af de to LaRouche’er i selskab med
den indiske præsident, Kocheril Raman Narayanan, som blev
taget da de mødtes i december 2001 på hans officielle
residens, Rashtrapati Bhavan, vækker yderligere opmærksomhed
hos enhver læser af The Hindu.
Artiklen blev indledt: “Den globale tænketank Schiller
Instituttet, som for nylig kom i overskrifterne for at
organisere en international konference om krigen i Ukraine og
den økonomiske krise, blev formet af ideer fra den afdøde
amerikanske økonom Lyndon LaRouche, som var vidne til det
offentlige blodbad i 1946 i Kolkata, forklarede fru Helga
LaRouche, som stiftede instituttet i 1984. I et
telefoninterview med The Hindu oplyste fru LaRouche, at hendes
afdøde mand tjente som amerikansk soldat i Kina-Indien-

Myanmar-området under Anden Verdenskrig, og at hans ideer til
bekæmpelse af den britiske imperialisme blev formet på det
tidspunkt og gennem interaktioner med en lang række indiske
ledere, herunder premierminister Indira Gandhi.”
Interviewet gav et bredt indblik i den kamp for den nye
internationale økonomiske orden, som Lyndon og Helga LaRouche
havde kæmpet for fra tiden efter “Nixon-chokket” imod dollaren
i 1971 og frem til i dag, hvor det neoliberale system står
over for “blow out”, sammenbrud, og truslen om at de
“interventionistiske krige”, som begyndte med Bush, nu kan
medføre en global krig. Bhattacherjee efterlod sine læsere med
denne sidste advarsel fra Helga: “Hvis vi ikke får USA og
Europa ind på et nyt spor, hen imod et nyt system [New Bretton
Woods],
bliver
krigsfaren
blot
forværret.”
(https://www.thehindu.com/news/national/schiller-institute-cal
ls-for-new-bretton-woods-to-end-war-economiccrisis/article65733943.ece )
Interviewet udgør et større brud på det “Globale NATO’s”fortælling om krig og økonomisk politik i en af de fire
stormagter, som Lyndon LaRouche hævdede ville have styrke til,
hvis de forenede sig, at skabe det Nye Bretton Woods, der skal
erstatte det døende, oligarkiske system.
Ironisk nok kom interviewet i stand på grund af det globale
NATO’s desperate træk med at anvende sit redskab, det
ukrainske nationale sikkerheds- og forsvarsråds Center for
Countering Disinformation (CCD), til at angribe Schiller
Instituttet, Zepp-LaRouche personligt og andre fremtrædende
internationale
personligheder,
der
ikke
bekræfter
“fortællingen” om NATO’s krigspolitik vedrørende Ukraine. Tre
af de personer, der er nævnt på den ukrainske sortliste, er
prominente indere, herunder formanden for Indiens nationale
sikkerhedsråd, P.S. Raghavan, en omstændighed, som er blevet
offentliggjort af forskellige indiske medier, herunder The
Hindu.

Det globale NATO’s “tankepoliti” er ved at give bagslag. The
Hindu rapporterede i en separat artikel, at forbindelserne
mellem Indien og Ukraine kunne blive påvirket af landets
trusler om at indføre sanktioner mod dem, som det udpeger som
“russiske propagandister”.
Formand for Folketingets
Udenrigsudvalg, Bertel Haarder, har på vegne af udvalgsmedlem
Marie Krarup sendt et brev til den danske udenrigsminister,
Jeppe Kofod, hvori han formelt rejser spørgsmål om den
ukrainske regerings målrettede udpegning af tre danske
eksperter. Scott Ritter, en anden af de personer, der står på
CCD’s sortliste, har med stor ihærdighed sat spørgsmålet på
den amerikanske politiske dagsorden, og har peget på de
forfatningsmæssige spørgsmål som opstår, idet senator Rand
Paul og LaRouche-kandidaten Diane Sare, der kæmper om
flertalsleder i Senatet, Chuck Schumers, taburet, står på den
samme sortliste.
Flere røster må lyde! Hindu-reporteren gjorde blot det, som
ærlige journalister plejede at gøre som en selvfølge: Når en
betydningsfuld skandale brød ud, ringede de til kilden for at
finde ud af, hvad der var på færde, hvad det drejede sig om,
og så offentliggjorde de historien, påpegede Zepp-LaRouche i
dag.
Zepp-LaRouche gik lige til sagen: Uden et nyt Bretton Woods er
vi på vej mod en atomkrig. Folk i Europa og USA insisterer på,
at “vi ikke har magten til at gøre dette, at ændre systemet!”
Men Kina og Rusland gør det!
Lyndon LaRouche tog det samme kritiske spørgsmål op – “magten
til at gøre dette” – i en tale den 11. juni 2002 på en
konference, sponsoreret for ham af Alumni Association of the
Superior War College (ADESG) i Brasilien og Executive
Intelligence Review i São Paulo, Brasilien. LaRouches emne
var: “Den globale systemiske krise og frihandelens ophør”. Han
argumenterede:
“Vi

er

nu

nået

til

et

punkt,

hvor

de

eksisterende

definitioner, aksiomer og postulater i det system, som i
stigende grad har styret hele verden i de sidste 35 år, nu har
vist sig at være en katastrofal fiasko….
“Hvad er løsningen? … problemet i dag er benægtelse. Folk er
bange. De er bange for magten. De er bange for IMF’s magt. De
er bange for USA’s magt. Og derfor siger de, at vi er nødt til
at spille efter de generelt accepterede regler blandt IMF’s
nationer og USA’s regler. Når man forsøger at løse et problem,
siger man derfor: “Vi er nødt til at finde en løsning inden
for rammerne af reglerne! Man kan ikke overtræde reglerne. Du
er nødt til at finde et alternativ inden for reglerne”. Men
hvad jeg har antydet til jer er, at der ikke findes nogen
løsninger i overensstemmelse med reglerne!…
“Vi befinder os i en dekadent kultur, et dekadent system, som
er ved at ødelægge os! Og vi vil ikke finde løsninger i et
system, som har vist, at systemets definitioner, aksiomer og
postulater garanterer ødelæggelse! Men folk siger: “Men man er
nødt til at følge reglerne! Men hvad er reglerne? Reglerne er
netop de aksiomer, definitioner og postulater, som har ødelagt
os!
“Hvorfor kan vi ikke ændre reglerne? Er vi ikke mennesker?
Repræsenterer vi ikke nationer, der har – læs … det første
kapitel i 1. Mosebog: Er mand og kvinde ikke skabt ligeværdigt
i Universets Skabers billede og udstyret med disse kræfter?
Har vi ikke mere end nogen anden på denne planet beføjelse til
at ændre reglerne? Vi har magten. Det er det, som suverænitet
betyder. Suverænitet betyder bemyndigelsen til at lave de
regler, ved hjælp af hvilke vi kan overleve. Det betyder ikke,
at vi kan lave alle de regler, vi har lyst til. Det betyder,
at vi skal have ansvar og kompetence; men vi har ret til at
beslutte.
“Den amerikanske forfatning indeholder faktisk to principper.
Det ene er suverænitet. USA’s præsident … har i henhold til
vores forfatning ansvaret for at forsvare USA’s suverænitet….

Hans anden forpligtelse … er at forsvare og fremme de
nuværende og kommende generationers generelle velfærd. Alt
andet i forfatningen er relativt ligegyldigt, sammenlignet med
disse to ting i forfatningens indledende tekst, disse to
principper.
“Jeg er sikker på, at det er den samme lov i Brasilien, alle
patrioters sind og samvittighed. Regeringen skal tage
ansvaret, for forsvaret af nationens suverænitet og for fremme
af befolkningens generelle velfærd, for de nuværende og
fremtidige generationer. Og når regeringerne overvejer, som
USA og Brasilien burde overveje det, og som Argentina burde
overveje det: Er ansvaret så ikke at nå frem til en rationel
vurdering af det, som Gud ønskede, at vi skulle opdage, ved
hjælp af de fornuftige åndsevner, som vi er udstyret med? Og
ud fra de erfaringer, vi har? Og så at udarbejde de regler,
som
erstatter
de
regler,
som
har
svigtet.”
(https://larouchepub.com/eiw/public/2002/eirv29n28-20020726/ei
rv29n28-20020726_018-the_global_systemic_crisis_and_t-lar.pdf)

