Selv Kissinger advarer om
atomkrig,
men
hans
geopolitiske
“magtbalance”
forårsagede krisen
Den 14. aug. (EIRNS) – “Vi står på tærsklen til krig med
Rusland og Kina over forhold, som vi delvist har skabt, uden
nogen idé om hvordan dette vil slutte, eller hvad det skal
føre til.” Dette er Henry Kissingers ord i et interview med
Wall Street Journal, som blev offentliggjort den 12. august.
Avisen konstaterer: “Hr. Kissinger har forstået diplomatiet,
som en balancegang mellem stormagter, der overskygges af
muligheden for en atomkatastrofe. Det apokalyptiske potentiale
i moderne våbenteknologi gør efter hans mening opretholdelsen
af en ligevægt mellem fjendtlige magter, hvor ubehagelig den
end måtte være, til en tvingende nødvendighed i internationale
relationer.”
Når Kissinger advarer om, at vi står på randen af et atomart
ragnarok, må vi tage det alvorligt. Men det skal understreges,
at det er Kissingers syn på en “magtbalance” – britisk
imperial geopolitik – som har bragt verden til dette kritiske
punkt, som Helga Zepp-LaRouche tidligere har advaret om, er
det største faremoment for civilisationen som helhed i den
samlede historie.
Da Lyndon LaRouche overbeviste præsident Ronald Reagan om at
foreslå Sovjetunionen, at videnskabsfolk fra disse to
supermagter skulle mødes for at finde en måde at anvende nye
fysiske principper – partikelstråler, laserteknologi – til at
skabe en rumbaseret anti-missil-forsvarskapacitet, for at
“gøre atomvåben impotente og overflødige”, som Reagan udtrykte
det, var den underliggende hensigt med LaRouches forslag at
afskaffe begrebet om “magtbalance”. Imperiets grundlæggende

princip, lige fra Cæsars tid til det Britiske Imperium i dag,
er “del og hersk”. Såfremt USA ikke var blevet sat op imod
Rusland og Kina efter Anden Verdenskrig, hvis FDR’s hensigt om
at disse tre stormagter skulle samarbejde, ikke kun i FN’s
Sikkerhedsråd, men også i en proces, hvor kolonialismen blev
bragt til ophør og de tidligere kolonier blev udviklet til
moderne agroindustrielle nationer, så ville de sidste 75 år
have været præget af globalt samarbejde og omfattende
fremskridt, i stedet for endeløse krige. Samarbejdet mellem
USA og Sovjetunionen i verdensrummet er et eksempel på, hvad
der “kunne have været” på Jorden, hvis ikke det var lykkedes
briterne at trække USA ind i Den kolde Krig, Churchills
“jerntæppe”.
Kissinger opfordrer til en “slags magtbalance med en accept af
legitimiteten af til tider modsatrettede værdier”. For hvis
man har den opfattelse, at det endelige resultat af ens
indsats nødvendigvis skal være at påtvinge egne værdier, så
tror jeg ikke, at ligevægt er mulig.” Ganske rigtigt –
krigspartiets vedvarende lovsang om “vores vestlige værdier”
er et bevis på, at de ikke ønsker fred, især fordi
degenerationen af “vores vestlige værdier” bekræfter det, der
påpeges af Sergej Lavrov, nemlig at nutidens “værdier” i
Vesten ikke er i overensstemmelse med de tidligere
generationer af amerikaneres værdier.
Men der er en årsag til, at Henry Kissinger var en erklæret
fjende af Lyndon LaRouche og konspirerede med FBI for at
ødelægge ham. Han pralede i sin famøse tale den 10. maj 1982
ved Chatham House/Royal Institute of International Affairs i
London: “I min daværende inkarnation i Det Hvide Hus, holdt
jeg det britiske udenrigsministerium bedre informeret og
tættere involveret, end jeg gjorde med det amerikanske
udenrigsministerium.” Hans loyalitet knytter sig til det
britiske geopolitiske system, ikke til det amerikanske system,
som John Quincy Adams formulerede det, at Amerika “går ikke
udenlands på jagt efter monstre at ødelægge”. Kissinger har

været en af de førende initiativtagere til alle de
neokoloniale krige, som USA har ført på vegne af det Britiske
Imperium, fra Vietnam til Irak. Han vidste, at USA’s militær
kunne lægge disse lande øde, hvilket de også gjorde, selv om
USA tabte hver eneste af dem. Det var ikke hensigten at opnå
sejre, men derimod at ødelægge dem, at affolke dem på
malthusiansk vis og gøre dem økonomisk underdanige. Krigene
nåede naturligvis aldrig frem til USA’s kyster.
Men Rusland og Kina er en anden historie. Hvis der kommer en
krig, vil den være atomar, og den vil tilintetgøre både USA og
resten af verden. Hverken en geopolitisk magtbalance eller
gensidigt sikret ødelæggelse (MAD) vil forhindre en sådan
krig. Udelukkende en ny sikkerheds- og udviklingsarkitektur
for alle nationer, en ny Bretton Woods-aftale mellem samtlige
nationer til erstatning for det bankerotte dollarbaserede
system, kan forhindre den fremadskridende nye mørke tidsalder
eller endog tilintetgørelse. Situationen er faretruende, men
det er også et øjeblik med muligheder, da folk i stigende grad
erkender faren og søger efter løsninger. En fremtid, som
værner om alle nationers og alle menneskers værdighed, er både
nødvendig og mulig.
Hvis du ikke allerede har gjort det, så meld dig ind i
Schiller Instituttet, abonnér på EIR og underskriv
opfordringen om et ad hoc-udvalg for et nyt Bretton Woodssystem.

