Eliten der fejlede
Den 17. januar (EIRNS) – Den 22. december, nogle uger før
Theresa Mays uhørte parlamentariske nederlag den 15. januar,
fremhævede the London Economist en kronik under pseudonymet
“Bagehot” med titlen “Eliten der fejlede: Storbritanniens
politiske krise udstiller dets lederes utilstrækkelighed.”
Bagehot skrev: “Den britiske politik har i det forløbne
år måttet udholde en forbløffende række af sygdomme.
Kabinettet har mistet en udenrigsminister og to Brexitministre, for ikke at nævne masser af småfisk. Parlamentet har
stemt om at ‘blokere for regeringen’ (“hold the governent in
contempt”). Det Konservative Parti har holdt en
mistillidsafstemning om premierministeren og efterladt hende
slemt vingeskudt. Og det bliver værre. Der er ikke noget
parlamentarisk flertal for nogen Brexit-aftale, og ingen vej
ud af dødvandet som ikke ville bryde afgivne løfter – og
sandsynligvis tilmed hoveder.
“Der er to populære forklaringer på dette kaos. … Begge
forklaringer har fortrin. Men der er også en tredje: at
landets ledelsesmodel er i opløsning. Storbritannien styres af
en selvbestaltet klike, der belønner medlemskab af gruppen
fremfor kompetence, og selvtillid fremfor ekspertise. Dette
‘kameratokrati’ (nedsættende betegnelse for en regerende
elite, der stammer fra samme sociale baggrund, red.) har
endelig mødt sit Waterloo.”
Nok så væsentligt, i dagens udgave af den London-elskende New
York Times stilles den samme diagnose – dog sagt meget hårdere
– i artiklen af Pankaj Mishra med titlen ‘Den britiske
styrende klasses ondartede inkompetence: ‘Kameratokraterne’,
der trak grænser fra Indien til Irland, får med Brexit en
dosis af deres egen medicin”. Mishra kalder Louis Mountbatten,
den kongelige person, der som Indiens sidste vicekonge kastede
landet ud i folkemord – en “løgnagtig, intellektuelt begrænset

bondefanger”.
“Mountbatten, der i britiske flådekredse blev spottet som
‘katastrofe-mesteren’, var et repræsentativt medlem af en
lille gruppe af britiske mænd fra over- og mellemklassen,
hvorfra de imperialistiske herrer i Asien og Afrika blev
rekrutteret. Frygteligt dårlig udrustet til deres enorme
ansvar, tillod Storbritanniens brutale imperialistiske magt
dem at famle sig vej gennem verden, “en verden”, som EM
Forster skrev i “Bemærkninger om den engelske karakter”, ”hvis
rigdom og underfundighed de ikke kunne have nogen forestilling
om.”
“Forster skylder Storbritanniens politiske fiaskoer på landets
privatuddannede mænd, unge umodne begunstigede af landets
elitære skolesystem. Disse evige skoledrenge, hvis indflydelse
er helt ude af proportion med deres antal, er bestemt
overrepræsenteret blandt ‘the Tories’ (medlemmer af det
britiske konservative parti, red.). De har i dag kastet
Storbritannien ud i sin værste krise nogensinde og udstiller
landets incestuøse og selvbetjenende regerende klasse som
aldrig før.”
Uanset disse detaljer er fakta stadig fakta. Det britiske
etablissement er en fuldstændig fiasko. Det kan ikke være
anderledes. Som Lyndon LaRouche har sagt, og som enhver leder
af den amerikanske republik har forstået, har der aldrig været
et imperium, som ikke har fejlet og kollapset. Under Londons
dominans var det 20. århundrede et af de værste i
menneskehedens historie, på trods af nogle store fremskridt i
øvrigt. På baggrund af de katastrofer, der blev skabt af
Storbritannien, blev Lyndon LaRouches forslag til et
Strategisk Forsvarsinitiativ gjort til amerikansk politik
under Ronald Reagan, og LaRouches forslag til en Eurasisk
Landbro blev taget op af den kinesiske regering – som Bælt- og
Vejinitiativet – og derefter af mange andre, og er nu ved at
blive en stor kraft i verdenshistorien. Nu må LaRouches design
for Alexander Hamiltons forfatningsmæssige kreditsystem sættes

øverst på dagsordenen, både for USA og for hele verden.
Den britiske elite har fuldstændigt fejlet. Fejltagelsen fra
1763 hævner sig nu. Men uanset hvad må den elite nu endeligt
besejres og straks fjernes. Hvis det ikke sker, vil imperiet
rejse sig fra dets ruiner for at gøre et sidste desperat og
rasende anslag.
Hvem vil fjerne det? Nogle af de mennesker, som lige nu læser
disse ord, vil få en afgørende rolle.

