Vanvittigt
amerikansk
lederskab i tværpolitisk kamp
for global krig
Den 4. august (EIRNS) – Det fuldstændige vanvid hos den
amerikanske ledelse, Biden-administrationen såvel som både
republikanerne og demokraterne i Kongressen, samt deres
britiske imperialistiske dukkeførere, udstilles til fulde i
hele verden – og verden er med rette skræmt af deres vanvid.
Nancy Pelosi-besøget i Taiwan, hvis eneste formål var at
fremprovokere et opgør med Kina angående deres suverænitet
over Taiwan, har formået at sætte hele det kinesiske militær i
kampberedskab. Efter en række øvelser med skarpladt skyts på
samtlige fire sider af Taiwan i løbet af de seneste 24 timer,
hvor der blev praktiseret en kombineret blokade, angreb til
søs og kamptræning til lands og vands, udtalte den kinesiske
militære ekspert Song Zhongping til Global Times: “I tilfælde
af en fremtidig militær konflikt er det sandsynligt, at de
operationelle planer, der i øjeblikket afprøves, vil blive
direkte omsat til kampoperationer.”
Udenrigsministrene fra ASEAN-landene, der mødtes i Cambodja
onsdag, udsendte en fælles erklæring, hvori de udtrykte deres
ekstreme bekymring, med hensyn til de dødbringende
følgevirkninger for deres lande af en krig mellem USA og Kina,
hvad enten det drejer sig om en økonomisk krig, som den der
allerede føres mod Rusland, eller en stedfortræderkrig i
Taiwan, som den der nu føres mod Rusland i Ukraine, eller
endog en fuldstændig krig mellem USA og Kina, der potentielt
kan udløse en atomkrig. I en fælles erklæring fra
udenrigsministrene fremgår det, at “den seneste udvikling i
det område der grænser op til ASEAN-regionen … kan
destabilisere regionen og i sidste ende føre til
fejlvurdering, alvorlige konfrontationer, åbne konflikter og
uforudsigelige konsekvenser blandt stormagterne”. De

opfordrede til “maksimal tilbageholdenhed” og til at alle
parter “afholder sig fra provokerende handlinger”, og tilbød
at “spille en konstruktiv rolle med henblik på at fremme en
fredelig dialog mellem alle parter”.
Vanviddet bliver tilsvarende udvist på den vestlige front,
hvor det amerikanske senat stemte 95-1 for at optage Sverige
og Finland i NATO, to lande, hvis neutralitet har tjent som et
symbol på fred i årtier. Endnu mere vanvittigt var den
enstemmige afstemning i Senatet, 100-0, den 28. juli, hvor man
opfordrede udenrigsministeriet til at erklære Rusland for en
“statssponsor af terror”. Er der et medlem af dette ærefulde
organ, der er så tåbelig, at han eller hun er uvidende om,
hvad hele verden ved og ikke vil glemme – nemlig at USA åbent
har bevæbnet og finansieret terrororganisationer i Irak,
Libyen og Syrien for at vælte antiterroristiske regeringer,
som ikke var nogen trussel mod USA, men som blot nægtede at
følge diktater fra det angloamerikanske imperium?
Amnesty International bringer yderligere skam over denne
engang så stolte amerikanske republiks institution, ved i dag
at fordømme den nazi-inficerede hær i Ukraine, som Senatet
gentagne gange har stemt for at bevæbne med tunge våben.
Amnesty Internationals rapport dokumenterede i et yderst
fordømmende sprogbrug, systematiske krigsforbrydelser begået
af de ukrainske styrker, som regelmæssigt “overtræder den
humanitære folkeret og bringer civile i fare, idet de gør
civile til militære mål”. De rapporterer, at “Amnesty
Internationals forskere har været vidner til en sådan adfærd
adskillige steder”, idet de bekræfter disse anklager ved hjælp
fra analyser af satellitbilleder.
Senatet har også finansieret ukrainske regeringsoperationer,
herunder Center for modvirkning af Desinformation, MI6/CIAfronten i Kiev, som har udstedt en sortliste mod ledende
medlemmer af Schiller Instituttet og andre. Fremtrædende på
denne liste var Schillers grundlægger, Helga Zepp-LaRouche, og
LaRouches kandidat til det amerikanske senat fra staten New

York, Diane Sare, som er direkte konfronteret med Senatets
flertalsleder, Chuck Schumer.
Scott Ritter, den tidligere efterretningsofficer i
marinekorpset og FN-våbeninspektør, som også er udpeget på den
ukrainske sortliste, har taget det ekstremt vigtige første
skridt for at bryde den massive informationskrig, som har
holdt Lyndon LaRouches navn og idéer ude af medierne i de
sidste 50 år. Indtil Ritters offentliggørelse af en artikel i
Consortium News den 3. august med titlen “Chuck Schumer’s War
on Free Speech” var der ingen dækning [i USA] af den
skandaløse ukrainske sortliste, som havde anerkendt, at 30 af
de 78 nævnte prominente personer fra hele verden, som de
beskyldte for at være propagandister for Rusland samt
“informationsterrorister” og “krigsforbrydere”, var medlemmer
af Schiller Instituttet eller talere på Schiller Instituttets
konferencer. [Der har været artikler om Schiller Instituttets
forbindelse i Danmark bl.a. på DR online, Berlingske Tidende,
Jyllands-Posten, Nordjyske, m.fl.] Ritter offentliggjorde
Diane Sares kampagneplakat og påpegede, at hun overvandt
ekstremt besværlige krav, for at komme på stemmesedlen som en
uafhængig “LaRouche-kandidat” mod Schumer.
Ritter hæftede sig derefter ved Schumers modbydelige karakter
og kriminelle opførsel, idet han finansierer en udenlandsk
organisation, som offentliggør falske og nedværdigende
beskyldninger mod hans egen modstander, Diane Sare, ved valget
i november! Ritter anfører, at Schumer selv engang sagde: “Jeg
er stærkt uenig med dem, der går ind for at chikanere folk,
hvis de ikke er enige med dig. Ingen bør opfordre til chikane
af politiske modstandere. Det er ikke rigtigt. Det er ikke
amerikansk.” Ritter tilføjer: “Jeg kunne ikke have sagt det
bedre – det, Chuck Schumer har gjort ved at bruge amerikanske
skatteyderes penge til at angribe sine politiske modstandere,
er uamerikansk. Man kan kun håbe, at vælgerne i New York
betragter det på samme måde til november.”
Helga Zepp-LaRouche noterede sig i denne uge, at som følge af

Pelosi-provokationen mod Kina og den åbne opfordring til at
“afkoble” den amerikanske og den kinesiske økonomi, ligesom
den amerikanske og den russiske økonomi efterhånden er næsten
helt afkoblet, efterlader dette nærmest ingen tilknytning
mellem USA og de to vigtigste nationer, som må finde sammen,
hvis der skal findes en løsning på det nu hastigt kollapsende
vestlige finanssystem. Det faktum, at Rusland og Kina i
samarbejde med BRICS og SCO-nationerne er ved at formulere en
ny finansiel arkitektur for handel og investeringer uden for
den skrumpende dominanssfære af dollaren, er potentielt et
skridt i retning af en ny global struktur for alle nationer –
men hvis der ikke findes en løsning på de store magters
indbyrdes fremmedgørelse, vil de konkurrerende finansielle
systemer udelukkende forværre splittelsen og yderligere føre
til krig.
Schiller Instituttet er skydeskive for krigsmagere, netop
fordi vi foreslår den eneste løsning – en ny Bretton Woodskonference, hvis formål er at samle verden for at skabe den
nødvendige nye finansielle og sikkerhedsmæssige arkitektur for
alle nationer. Der findes ingen delvise eller lokale
løsninger. Stræb derfor for at få underskrifter og støtte til
Schiller Instituttets opfordring til et ad hoc-udvalg for et
nyt Bretton Woods-system. Når de kommende økonomiske chok
rammer det vaklende vestlige finansimperium, skal folk have
adgang til denne enestående løsning. Dette er sandhedens
øjeblik for menneskeheden.

