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Den 18. juni 2022 (EIRNS) – Dette var titlen på det første
panel på den to-dages internationale konference i Schiller
Instituttet: “Der kan ikke være nogen fred uden en
konkursbehandling af det døende transatlantiske finanssystem”.
Ledende talere fra Rusland, Kina Indien, USA og Tyskland
præsenterede et overbevisende overblik over den globale krise,
som menneskeheden står over for i dag – af Schiller
Instituttets grundlægger Helga Zepp-LaRouche beskrevet som den
værste krise i civilisationens historie – og det presserende
behov for at et nyt paradigme forhandles og gennemføres gennem
samarbejde mellem alle de førende nationer, herunder USA,
Rusland, Kina og Indien.
Indledning: Dennis Speed var ordstyrer på det første panel,
der begyndte med en opførelse af Schumanns Lied, baseret på
Heinrich Heines digt Die Beiden Grenadiere, sunget af William
Warfield, som skildrede militarismens lidelser. Han viste et
klip fra en tale af Lyndon LaRouche fra 1996 om det britiske
imperiums karakter, som kan besejres, når dets finansielle
imperium går i opløsning – som det er tilfældet nu.
Helga Zepp-LaRouches hovedtale: “Let’s Win Mission Impossible
or Find Another Planet!” bragte et eksempel på et
højhastighedstog, der nærmer sig en klippe i højeste fart med
en lokomotivfører ved roret, som er blevet vanvittig og ikke
vil gøre noget for at stoppe toget. Det er virkeligheden i det
nuværende stormløb mod krig med Rusland, som utvivlsomt vil
føre til en atomkrig, der vil sætte en stopper for den
civilisation, som vi kender den, eller ligefrem udslette
menneskeheden. Dette startede ikke med den russiske militære
operation i Ukraine, men med Vestens politik fra tiden efter

Sovjetunionens sammenbrud i 1991, den tabte mulighed for at få
et fredsregime for menneskeheden. I stedet, sagde hun, blev
Rusland pålagt “chokterapi”, efterfulgt af NATO-udvidelse,
atommissiler placeret ved landets grænse, hvilket førte til
USA’s voldelige kup mod den ukrainske regering i 2014, som
bragte nazistiske grupper ind, der havde været essensen af
vestlige efterretningstjenester siden Anden Verdenskrig, og
USA’s/Storbritanniens bevæbning af regimet til at føre krig
mod sine egne borgere, der nægtede at støtte kuppet. Nu,
bemærkede Helga Zepp-LaRouche, viser de massive sanktioner mod
Rusland og den igangværende “afkobling” fra Kina sig at være
selvdestruktive, idet de falder sammen med det allerede
kollapsende vestlige finanssystem og samtidig truer 1,7
milliarder mennesker med at sulte. Lyndon LaRouche advarede i
1971 om, at Nixons ødelæggelse af FDR’s Bretton Woods-system
ville føre til netop denne sammenbrudskrise og truslen om en
global krig.
At overbevise USA og Europa om at gøre en ende på galskaben,
tilføjede hun, og at forhandle med stormagterne for ikke blot
at afslutte krigen, men også for at skabe et nyt Bretton
Woods-system baseret på sikkerhed og udvikling for alle
nationer, kan synes umuligt, men det er det ikke. Når eliten
ikke formår at lede, må borgerne blive ledere, insisterede hun
og erklærede, at i krisetider formes historien ikke kun af
penge og magt, men også af idéer.
Andrey Kortunov, generaldirektør for Russian International
Affairs Council (RIAC), talte derefter om “Alle nationers
uadskillelige sikkerhed”. De nuværende alvorlige økonomiske og
militære aktioner mod Rusland er ikke en reaktion på krigen i
Ukraine, sagde han, men har været under opbygning i årevis,
idet han senest pegede på oprettelsen af AUKUS-militærblokken,
Quad, Bidens “Summit of Democracies” og den konstante
udvidelse af militærstyrkerne omkring Rusland. Han sagde, at
mange europæiske nationer, fra og med den ulovlige krig mod
Irak i 2003, indledte et brud med USA’s og Storbritanniens

krigspolitik, og også med Obamas “Pivot to Asia”, som blev
betragtet som provokerende og unødvendig, ligesom Trumps
handelskrig og teknologiske krig med Kina. Men nu har USA og
Storbritannien tvunget Europa til at følge ordrer mod Rusland,
til Europas økonomiske ulempe. Det kan ikke vare ved,
argumenterede han, da dollarens kollaps som verdensvaluta
fører til Vestens opløsning. De historiske forskelle mellem
øst og vest og mellem nord og syd, som er blevet fremmet af
den imperiale geopolitik, mister deres relative betydning, da
den nye koalition af kræfter bag Kina og Rusland forener
nationer fra alle dele af verden.
Wang Wen, administrerende dekan for Chongyang Institute for
Financial Studies og vicedekan for Silk Road School ved Renmin
University of China, talte om “Hvorfor Kinas opstigning er til
gavn for verden”. Han gennemgik Kinas mirakuløse vækst i løbet
af de sidste 40 år, og påviste at den fandt sted uden krig
eller alvorlige finanskriser, hvilket aldrig er sket andre
steder i historien. Vesten ser det opstigende Kina som en
trussel, sagde han, fordi de antager, at eftersom de vestlige
nationer har gjort mange onde ting gennem deres historie som
førende magter i verden, vil Kina gøre det samme. De overvejer
ikke, at Kina tror på sit slogan om “win-win”, i modsætning
til Vestens brug af sanktioner og en stor kølle. Men Kinas
fremgang er faktisk en “opgradering” i stormagternes historie.
Han erklærede, at Kina er ansvarlig for 60 % af
investeringerne i Afrika, og at Kina leverede omkring
halvdelen af respiratorerne og maskerne til verden under
pandemien. Han insisterede på, at Kina ikke vil tillade at
Taiwan, som er en integreret del af Kina, bliver adskilt fra
nationen, sådan som USA i stigende grad fremmer, og at Kinas
militære opbygning ikke bør overraske med de åbne trusler fra
USA. Han konkluderede, at man bør have tillid til Kina.
Oberst Richard Black (pensioneret), tidligere kampveteran fra
marinekorpset og leder af hærens strafferetlige krigsafdeling
i Pentagon, talte om “The U.S. Is Leading the World to Nuclear

War” (USA fører verden til atomkrig). Han erklærede, at
“Ukraine har tabt krigen. Krigen er ikke slut, men Ukraine har
tabt.” Han bemærkede det ukrainske militærs forfærdelige
tabstal og beregnede, at det pr. indbygger er 60 gange større
end de amerikanske soldaters tabstal i Vietnam-krigen, hvilket
gør det uholdbart. USA’s sanktioner har ikke opfyldt deres
erklærede hensigt om at ødelægge den russiske økonomi eller
isolere landet, da Ruslands handel og samarbejde uden for
Vesten er vokset dramatisk. Det vanvittige propagandaregime,
der dæmoniserer Rusland, er nu ved at smuldre, påpegede han,
mens de europæiske nationer har mistet enhver antydning af
suverænitet, som det fremgår af den tvungne lukning af Nord
Stream 2 og relaterede ordrer fra Washington og London, der
forårsager økonomisk kollaps i hele Europa. Den åbne opbakning
til brugen af atomvåben fra flere politiske ledere i Vesten er
fuldstændig vanvittig, sagde han. Den nødvendige løsning
består i, at Ukraine følger den østrigske model – neutralitet,
alliancefrihed og ingen udenlandske tropper.
Sam Pitroda, en IT-innovatør og tidligere minister eller
rådgiver for syv indiske premierministre, talte om “Indien og
den nye verdensarkitektur, der er ved at opstå”. Han sagde, at
han talte som en “global borger” om menneskehedens fremtid,
idet han satte det store potentiale, som IT, biovidenskab og
ny energi har for at forandre verden, løfte millioner af
mennesker ud af fattigdom og udvikle alle nationer, op imod
den omstændighed, at “profit og magt, ikke mennesker og
planeten” regerer og fører til kaos. Han opfordrede til en ny
økonomisk orden, mere decentraliseret, med lokale virksomheder
og landbrug, med respekt for globaliseringen. Han blev født i
1942 under det britiske herredømme, og han henviste til
“ghandiansk tænkning” og ikkevold og stillede de 2 billioner
dollars i militærudgifter hvert år i modsætning til de få
milliarder, der skulle til for at gøre en ende på sulten. Der
er intet håb om at gøre en ende på den vold i hjemmet, der
hærger i USA, så længe militærudgifterne og krigsførelsen
udgør USA’s politik.

Dr. Wolfgang Bittner, som er doktor i jura og en produktiv
tysk forfatter, talte om “Konflikten mellem Vest og Øst – en
orkestrering”. Han hævdede, at Tyskland aldrig har fået
tildelt ægte suverænitet efter Anden Verdenskrig, og at USA’s
politik har været at forhindre et samarbejde mellem Tyskland
og Rusland for enhver pris. Tyskland er stadig et besat land
med 11 store amerikanske militærbaser på sit territorium.
Putin holdt en lidenskabelig tale på tysk i Forbundsdagen i
2001, hvor han opfordrede til et forenet Europa for fred og
udvikling, men dette blev forhindret af USA’s imperiale
prætentioner, som har skabt uro i hele verden. Han spurgte,
hvilke “vestlige værdier” der forsvares i Ukraine, hvor
nazister åbenlyst er en del af militæret og regeringen, og
hvor de fører en dødbringende krig mod deres eget folk. Han
pegede på de amerikanske lederes hybris, og især på Obama, og
hævdede, at USA har været imperialistisk indstillet siden
Monroe-doktrinen fra 1823.
Denne påstand om USA’s imperiale karakter blev udfordret af et
spørgsmål fra et medlem af LaRouche-organisationen, som sagde,
at det lød mere som det Britiske Imperium, men at det var det
modsatte af det oprindelige “Amerikanske System” af bl.a.
Alexander Hamilton, John Quincy Adams, Abraham Lincoln og
Franklin Roosevelt. Det førte til en frugtbar diskussion i
panelet om briternes rolle i tre krige for at ødelægge det
Amerikanske System, mens Rusland kom til Amerikas forsvar i
dets revolution, i borgerkrigen for at forhindre britisk
støtte til Konføderationen, mens USA og Sovjetunionen
samarbejdede i Anden Verdenskrig for at besejre nazismen.
Helga Zepp-LaRouche argumenterede for, at USA har opgivet det
Amerikanske System, og at Kina ironisk nok i dag praktiserer
det Amerikanske System med øremærket kredit, mens USA er
bukket under for det britiske system med “frihandel”.
Dr. Cliff Kiracofe, tidligere ledende medarbejder i det
amerikanske senats udvalg for udenrigsanliggender og formand
for Washington Institute for Peace and Development, talte om

“Diplomacy and Cooperation in a Time of Crisis” (diplomati og
samarbejde i krisetider). Han kritiserede, at USA fører Vesten
tilbage til et “korstog” fra Den kolde Krig imod
virkelighedens
verden, der er ved at overgå til
multipolaritet med Kinas fremmarch. Det gjaldt Obama, Trump og
nu Biden, hvis “topmøde for demokratier” og sanktionsregime
fremtvinger en opsplitning af verden, mens diplomatiets
sammenbrud skaber kaos og fare for global krig. Vesten “hælder
milliarder i en nynazistisk kloak” i Ukraine, sagde han, mens
man skaber “helikopterpenge” og kredit med negativ rente for
at redde bankerne og finansiere militæret, alt imens
realøkonomien kollapser. Sanktionerne tvinger Rusland og Kina
til at skabe et alternativt finansielt system, men han
insisterede på, at “to konkurrerende systemer er ikke en
løsning”. Vi må nu planlægge et nyt internationalt system, der
omfatter alle nationer og garanterer sikkerhed og udvikling,
som Franklin Roosevelt gjorde det med Bretton Woodskonferencen i 1944, inden krigen sluttede. Roosevelt erkendte,
at enhver fred krævede internationalisme og stormagternes
rolle, som i FN. Militarismen må erstattes af
internationalisme,
og
diplomatiet
må
genoprettes
øjeblikkeligt, hvis denne forestående katastrofe skal undgås.
Diskussion:

Nogle

få
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diskussionsperiode: Fru LaRouche imødekom de ” kraftfulde
taler” ved at opfordre alle deltagere i denne konference til
at deltage i formuleringen af et nyt initiativ, der genopliver
en tidligere mobilisering fra Schiller Instituttet, som
samlede tusindvis af tilhængere for 15 år siden, og som
opfordrer til en ny Bretton Woods-konference, der skal
sponsoreres af FN.
Sam Pitroda var bekymret over, at de politiske ledere “ikke
lytter”, at talrige grupper slår alarm, men at de ikke bliver
hørt. Et medlem af LaRouche-organisationen blandt tilhørerne
svarede, at i et sådant øjeblik med en eksistentiel krise vil
en enkelt stemme, der fortæller sandheden, have større

indflydelse på borgerne end løgnene fra de fejlslagne ledere.
Andrey Kortunov svarede på et spørgsmål om den farlige
fødevarekrise ved at forklare, at fødevarekrisen begyndte
længe før krigen i Ukraine. Han sagde, at der er behov for
sanktionsfritagelser for at frigøre russiske og ukrainske
fødevarer og gødning, men det vil ikke være nok, og han
opfordrede til en “grøn revolution 2.0”, som den i 1960’erne,
på globalt plan for at udvide fødevareproduktionen voldsomt.
Cliff Kiracofe bemærkede, at forbindelserne mellem USA og
Tyskland var ekstremt tætte i det 19. århundrede, da Bismarck
indførte det Amerikanske System fra Friedrich List, en
tilhænger af Hamilton. Amerikanske elever studerede i stort
antal på de fremragende tyske universiteter, især i Göttingen.
Den senere fremkomst af den nietzscheanske nihilisme bragte
militarismen ikke kun til Tyskland, men også til USA, som det
ses i de neokonservatives militarisme i dag.

