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af

Ikke korrekturlæst
Den 17. april (EIRNS) – Mens vi bevæger os fremad efter
resultaterne af Schiller Instituttets konference den 9. april,
ser vi med rette også tilbage for at få yderligere næring,
klarhed og mod til de kampe, der ligger umiddelbart foran os i
disse meget urolige tider.
I et interview den 8. marts i Pakistans TV “World Tonight”program udtalte Schiller Instituttets grundlægger Helga ZeppLaRouche: “Jeg tror, at det mest presserende spørgsmål er, at
der internationalt finder en debat sted, med så mange kræfter
som muligt om et nyt paradigme; at indføre en verdensorden
baseret på FN-pagten, som bygger på de fem principper for
fredelig sameksistens, hele den alliancefrie bevægelse, der lå
til grund for Bandung-konferencen – disse ideer må genoplives
hurtigst muligt. Jeg tror, at det især er de uafhængige lande
som Pakistan og Indien – og på det punkt tror jeg, at de er
meget sammenlignelige lige nu – som kan tage stilling til, at
systemet skal ændres, for det minder om før Første
Verdenskrig: Hvis I fortsætter på denne måde, vil der ske en
katastrofe. Er vi nødsaget til at gentage historien? Det tror
jeg ikke.”
Nitten år tidligere, i maj 2003, var Lyndon og Helga LaRouche
vendt tilbage til Indien for anden gang det år,
for at
deltage i en stor international konference, som Schiller
Instituttet og “Center for Social Justice of India” var
medarrangører af. I sin præsentation fremhævede Lyndon
LaRouche temaet om den alliancefrie bevægelse og Bandung:
“Vi skal opnå det, som vi kæmpede for i Colombo, Sri Lanka, i
august 1976. Vi skal genoplive ånden fra Bandung som en del af

en international bevægelse. Vi må genoplive fællesskabet om en
retfærdig, ny økonomisk verdensorden – Nu!
“Hvordan kan dette realiseres? Vi har brug for storskalaprojekter, infrastrukturprojekter. Vi har brug for langsigtede
aftaler mellem nationerne om handel. Vi har brug for faste
vekselkurser i valutaerne. Vi har brug for renter på
langfristede lån, som ikke er for høje: 1-2% simpel rente. Vi
har brug for 25-50-årige aftaler og traktatmæssige aftaler
mellem nationer om handel og udvikling. Vi behøver et
valutasystem med mange af de gunstige aspekter fra Bretton
Woods-systemet fra den umiddelbare efterkrigstid. Men denne
gang kan USA ikke bestemme over det, som USA gjorde dengang….
Vi skal have en alliance af nationer, som gør det. Vi må have
en samordning af nationer til at overtage de internationale
finansielle institutioner og reformere dem. Vi skal anvende
regeringens magt til at sætte konkursramte systemer under
konkursrekonstruktion. Vi må bruge regeringens magt og
traktataftaler, til at skabe kredit- og kreditsystemer i stor
skala, så disse potentialer kan realiseres.”
Hvad er så den såkaldte Bandung-ånd, som Lyndon og Helga
LaRouche talte om? Det følgende er et uddrag af den
indonesiske præsident Sukarnos tale til Bandung-konferencen,
som blev holdt den 18. april 1955 – i dag for 67 år siden.
“Måske er det nu mere end på noget andet tidspunkt i
verdenshistorien nødvendigt, at samfundet, regeringen og
statsmandskabet er baseret på det højeste moralkodeks og den
højeste etik. Og i politiske termer, hvad er egentlig denne
højeste moralske kodeks? Det er at underordne alting under
menneskehedens velfærd. Men i dag står vi over for en
situation, hvor menneskehedens velfærd ikke altid er det
primære hensyn. Mange, der sidder på magtfulde positioner,
tænker snarere på at kontrollere verden.
“Ja, vi lever i en verden af frygt. Menneskets liv i dag er
gennemsyret og gjort bittert af frygt. Frygt for fremtiden,

frygt for brintbomben, frygt for ideologier. Måske udgør denne
frygt en større fare end selve faren, for det er frygten, der
driver menneskene til at handle tåbeligt, tankeløst og
risikabelt. Jeg beder Dem, søstre og brødre, om ikke at lade
Dem styre af denne frygt i Deres overvejelser, for frygten er
en syre, der ætser menneskets handlinger ind i besynderlige
tendenser. Lad jer lede af håb og beslutsomhed, lad jer lede
af idealer og ja, lad jer lede af drømme!…
“Kampen mod kolonialismen har været langvarig, og ved I, at
der i dag er en berømt årsdag i denne kamp? På den attende
april 1775, for blot 180 år siden, kom Paul Revere ved midnat
ridende gennem New Englands landskab og advarede om de
britiske troppers ankomst og om indledningen af den
amerikanske uafhængighedskrig, den
antikoloniale krig i historien….

første

vellykkede

“Ja, det skal give genlyd i al evighed, ligesom de andre
antikoloniale ytringer, som gav os trøst og tryghed i de
mørkeste dage af vores kamp, skal give genlyd i al evighed.
Men husk, at den kamp, der begyndte for 180 år siden, endnu
ikke er helt vundet, og den vil ikke være helt vundet, før vi
kan betragte denne vores egen verden og fastslå, at
kolonialismen er død….
“Krig ville ikke kun betyde en trussel mod vores uafhængighed:
den kan betyde civilisationens og endog menneskelivets
endeligt. Der er en kraft løs i verden, hvis potentiale med
hensyn til ondskab intet menneske virkelig kender. Selv i
øvelser og forberedelser til krig kan virkningerne meget vel
være ved at udvikle sig til noget af en ukendt rædsel.
“Hvad kan vi gøre? Vi kan udrette meget! Vi kan indgyde
fornuftens stemme i verdensanliggenderne. Vi kan mobilisere al
Asiens og Afrikas åndelige, moralske og politiske styrke på
fredens side. Ja, vi! Vi, Asiens og Afrikas befolkninger,
1.400.000.000 mennesker, langt mere end halvdelen af verdens
befolkning – vi kan mobilisere det, jeg har kaldt nationernes

moralske vold til fordel for fred….
“Vores opgave er først og fremmest at søge at forstå hinanden,
og ud fra denne forståelse vil der komme en større påskønnelse
af hinanden, og ud fra denne påskønnelse vil der komme en
kollektiv handling. Husk på ordene fra en af Asiens største
sønner [Sun Yat-sen]: ‘Det er let at tale. At handle er svært.
At forstå er det sværeste. Når man først har forstået, er det
let at handle.”

