Briterne erklærer, at aggressionskrig
ikke er ulovligt i Storbritannien
Leder fra LaRouche PAC, 17. april, 2017 – Briterne har åbent erklæret, at
aggressionskrig muligvis nok er ulovligt under folkeretten – men ikke i Det
forenede Kongerige! Londonavisen The Guardian rapporterer i dag, at, i en sag,
som er blevet anlagt mod Tony Blair af ofre for Blairs ulovlige Irakkrig, med
anklager om, at Blair med overlæg løj om, at Saddam Hussein skulle være i
besiddelse af masseødelæggelsesvåben og dernæst lancerede en aggressionskrig mod
en nation, der på ingen måde truede UK, har Jeremy Wright (Queen’s Council;
Dronningens advokat) interveneret for at afvise sagen. Hans argument: Blair har
immunitet over for sagsanlæg og, hvad der er højst utroligt, at en
aggressionskrig ikke er en forbrydelse under britisk lov. Dér har vi det, sort
på hvidt.
Så sent som i går hævdede Londonavisen Sunday Times, at den talte for den
amerikanske regering (fra »unavngivne kilder« i det amerikanske militær), der
sagde, at præsident Trump står for at lancere et førsteangreb i en
aggressionskrig imod Nordkorea, med fantasien om, at et sådant angreb kunne
ødelægge hele Nordkoreas atomvåbenkapacitet. Ethvert fornuftigt tænkende
menneske ved, at et angreb mod Nordkorea ville udløse en krig, der ikke alene
ville udløse terror i hele Asien, men som også med sikkerhed ville fremprovokere
et globalt atomholocaust. Faktisk sagde Trump selv, og hans nationale
sikkerhedsrådgiver general McMaster, i søndags, at pres mod Nordkorea ville gå
lige til grænsen af, men uden, militær aktion.
I dag pegede Lyndon LaRouche på Vladimir Putin, i et samarbejde med Kina og
potentielt set med USA under præsident Trump, som den nødvendige topperson,
eller øverstkommanderende, der kan skabe realiseringen af en løsning på krisen i
Korea. Faktisk har Putin i løbet af det seneste årti skabt podekrystallen til en
løsning, med etableringen af en ny havnefacilitet i Nordkoreas nordøstlige
Rason-region, og med udskibning af russisk kul fra denne havn og til Sydkorea, i
ledtog med både private og statsejede selskaber i Sydkorea (Hyundai Marine, det
statslige stålselskab POSCO, og det statsejede jernbaneselskab KORAIL). Dette
samarbejde om fælles udvikling, mellem alle regionens lande, udgør den
nødvendige forudsætning for at løse den politiske og strategiske krise på den
Koreanske Halvø og for at føre til en eventuel genforening. Den nyligt afsatte,
tidligere præsident for Sydkorea, Park Geun-hye, havde, ved at kapitulere til
Obamas fremstød for militær konfrontation med Kina, lukket alle konstruktive
politikker mellem Seoul og nordkoreanerne ned samtidig med også at indvilge i

den særdeles provokerende deployering af amerikanske THAAD-missiler i Sydkorea –
en alvorlig destabilisering af magtbalancen, og en provokation imod både Kina og
Rusland.
Tilbage i 1992 spillede Lyndon LaRouche, under præsident Kim Dae-jung, en
afgørende rolle med skridt til løsning af den betændte Koreakrise, hvor hegnet
til den demilitariserede zone den 8. september, 2002, blev åbnet, og
genopbygningen af jernbaneforbindelser mellem Nord- og Sydkorea blev
genoprettet. LaRouche var ophavsmand til konceptet med en »Ny Silkevej« i 1992,
med byggeri af højhastigheds-jernbaneforbindelser »fra Pusan til Rotterdam«.
Præsident Kim vedtog konceptet og kaldte den koranske jernbaneplan for
»Jernsilkevejen« og sagde: »Når den Trans-koreanske Jernbane er opkoblet til den
Trans-kinesiske eller den Transsibiriske Jernbane, kunne et tog fra London nå
frem til Seoul og Pusan via Paris, Østeuropa, Centralasien og Sibirien eller
Kina.«
Men det var George W. Bush’ og Dick Cheneys æra, og de rykkede frem for at knuse
ethvert samarbejde mellem Nord- og Sydkorea ved falsk at erklære, at Nordkorea i
hemmelighed byggede atomvåben. Inspektører fra Det Internationale
Atomenergiagentur, IAEA, blev dernæst tvunget til at rejse, og Nordkorea
påbegyndte rent faktisk et atomvåbenprogram i en grad, hvor de nu har produceret
10-20 atombomber. Efter at have forstået, hvad det var, Bush og Cheney gjorde
mod Irak, og hvad Obama gjorde mod Libyen, hvor disse to nationer frivilligt
opgav deres atomvåbenprogram for blot at blive bombet tilbage til stenalderen,
er der nul chance for, at Nordkorea vil opgive sit atomvåbenprogram, med mindre
USA også indvilger i at afslutte sine trusler om militærangreb og
»regimeskifte«.
Vil Trump adlyde ordrer fra London, eller vil han leve op til sine
kampagneløfter om at være venner med både Rusland og Kina for at gøre en ende på
Det britiske Imperiums opdeling af verden i krigsførende fraktioner, især Øst
vs. Vest? Der eksisterer nu et potentiale for at realisere LaRouches krav om et
nyt paradigme, baseret på udvikling af alle nationer, gennem den Nye Silkevej.
Dette afhænger tungt af det amerikanske folks, og deres lederes, evne til at
identificere den britiske imperiehånd, der driver en kile ind mellem USA og dets
naturlige partnere i Rusland og Kina, dette britiske imperium, der endda er
villig til at fremprovokere en global atomkrig. Civilisationen afhænger nu, i
dette historiske vendepunkt, af sandhed og fornuft. Som en plakat ved et møde i
LaRouche Political Action Committee (LPAC) i Manhattan søndag, lød: »Få Trump
tilbage på skinnerne – Maglev (svævetog), ikke krig.«
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