
TRINTA PERSONALIDADES PROEMINENTES DENUNCIAM SER
APONTADOS COMO AGENTES DE PUTIN PELA UCRÂNIA-EUA-
OTAN
Segue-se uma declaração conjunta dos signatários
iniciais, listados em baixo, em resposta ao anúncio de
14 de Julho pelo “Centro para Combater a
Desinformação” do regime ucraniano, acusando 78
personalidades proeminentes de todo o mundo como
promotores da "propaganda russa". 

Resposta à Lista Negra Ucraniana 

Nós, os participantes em várias conferências do
Instituto Schiller, e outras pessoas nomeadas na lista
ucraniana, somos acusados de promover "propaganda
russa" numa lista publicada pelo "Centro para
Combater a Desinformação”, que faz oficialmente parte
do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da
Ucrânia, operando sob a autoridade do Presidente. 

Em tempos de guerra, publicar uma tal lista equivale a
visar pessoas individuais. É ainda mais inaceitável que
a lista inclua os nomes de muitos palestrantes,
representando instituições de topo de todo o mundo,
com opiniões diversas, que estão envolvidos num
diálogo, procurando chegar à paz no interesse de
todos. 

Assumir que um leque tão vasto de palestrantes são
todos "agentes de Putin" e não conseguem pensar por
si próprios, só pode ser explicado por uma crença em
teorias da conspiração, ou como mera propaganda
vulgar, ou ambas. A questão chave é se os
palestrantes listados estão a promover pontos de vista
consonantes com a verdade. 

Normalmente, isto caberia ao público decidir. Mas os
esforços dos EUA/OTAN para colocar na lista negra
aqueles que ofereceriam qualquer "narrativa
alternativa" sobre a Ucrânia, até à data, permanecem
incontestáveis. 

Por isso, tire-se o chapéu à Ucrânia por fornecer uma
lista útil de oradores que dão voz a ideias diferentes. 

Os interessados em descobrir a verdade poderão
agora comparar melhor a história oficial - a "narrativa" -
com uma crítica sem consessões, determinar qual
pode suportar um escrutínio rigoroso, e decidir por si

próprios qual a análise que está mais próxima da
verdade.  

Signatários: 

1. Ray McGovern: (EUA), Analista, Central
Intelligence Agency (CIA-ret.), membro fundador
da Veteran Intelligence Professionals for Sanity
(VIPS)

2. Kirk Wiebe: (EUA), Membro da Veteran
Intelligence Professionals for Sanity (VIPS), ex-
analista sénior da Agência Nacional de
Segurança. É também um parceiro na
prevenção de crimes da comunidade dos
serviços secretos com Bill Binney.

3. Sam Pitroda: (EUA/Índia), Inovador, empresário
e decisor político, ex-conselheiro do Primeiro-
Ministro indiano Rajiv Gandhi

4. Coronel Richard H. Black (ret.): (EUA), ex-
Marinha, ex-chefe da Divisão de Direito Penal do
Exército dos EUA no Pentágono e ex-senador
do Estado da Virgínia

5. Dr. Clifford Kiracofe: (EUA), Ex-Membro Sénior
da Equipe da Comissão de Relações Externas
do Senado dos EUA, e Presidente do Instituto
para a Paz e o Desenvolvimento de Washington

6. Geoff Young: (EUA), candidato do Partido
Democrata ao Congresso dos EUA pelo Distrito
6 do Kentucky

7. Diane Sare: (EUA), Candidata LaRouche
independente para Senadora dos EUA, de Nova
Iorque

8. David T. Pyne: (EUA), Director Adjunto de
Operações Nacionais para a Task Force PEM
sobre Segurança Nacional e Interna

9. Alessia Ruggeri: (Itália), Porta-voz do Comitato
per la Repubblica, sindicalista

10. Tenente-general Leonardo Tricarico (ret.):
(Itália), ex-Chefe de Estado-Maior da Força
Aérea Italiana
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11. Dr. Wolfgang Bittner: (Alemanha), Autor

12. Jan Øberg, PhD: (Suécia), Co-fundador e
director da Fundação Transnacional para a Paz
e Investigação do Futuro, fotógrafo de arte

13. Jens Jørgen Nielsen: (Dinamarca), antigo
correspondente do jornal diário dinamarquês
Politiken em Moscovo, autor de vários livros
sobre a Rússia e a Ucrânia, líder da organização
Diálogo Russo-Dinamarquês, professor
associado de comunicação e diferenças culturais
na Universidade de Negócios Niels Brock

14. Li Xing, PhD: (Dinamarca), Professor de
Desenvolvimento e Relações Internacionais no
Departamento de Política e Sociedade,
Faculdade de Humanidades e Ciências Sociais,
e investigador no Centro de Investigação sobre
Desenvolvimento e Relações Internacionais, na
Universidade de Aalborg

15. Ulf Sandmark: (Suécia), Presidente do Instituto
Schiller na Suécia

16. Jacques Cheminade: (França), Presidente,
Solidarité & Progrès, partido político françês

17. Dr. George Koo: (EUA), consultor empresarial
(reformado) especializado em comércio E.U.-
China e Presidente, Burlingame Foundation

18. Helga Zepp-LaRouche: (Alemanha),
Fundadora, Instituto Schiller

19. Jason Ross: (EUA), Secretário-Tesoreiro, The
LaRouche Organization, e ex-assessor científico
de Lyndon LaRouche

20. Harley Schlanger: (EUA) antigo porta-voz do
Lyndon H. LaRouche, atual porta-voz do Instituto

Schiller e The LaRouche Organization

21. Earl Rasmussen: (EUA) Vice-presidente
Executivo, Centro Eurásia

22. James Jatras: (EUA), ex-diplomata, ex-
assessor da liderança republicana do Senado
dos EUA

23. Pedro Rubio: (Colômbia), Presidente,
Associação de Oficiais do Serviço Geral de
Contabilidade da República

24. Graham Fuller: (EUA) ex-vice-presidente do
Conselho Nacional de Inteligência; oficial de
operações da CIA por 25 anos;, autor de
numerosos livros

25. Nebojsa Malic: (EUA) sérvio-americano,
escreveu para Antiwar.com durante 15 anos, e
para RT América até ser encerrada em Março de
2022

26. Mike Robinson: (Reino Unido), Editor da “UK
Column”.

27. J. Michael Springmann: (US) Advogado, autor,
comentador político, e ex-diplomata dos E.U.A.

28. Mike Callicrate: (EUA): fazendeiro de Kansas e
Colorado; promotor de programas, fundador e
proprietário de Ranch Foods Direct

29. Tony Magliano: (EUA), colunista internacional
do Syndicated Catholic Social Justice and Peace

30. Daniel Estulin: (Rússia), escritor e jornalista
investigativo
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