Trump i Kina:
’Et gigantisk skridt i den rigtige
retning’
Leder fra LaRouche PAC, USA; 9. nov., 2017 – I sin ugentlige webcast, hvis tema
er »Den Nye Silkevejsånd«, i dag, talte Schiller Instituttets internationale
formand, Helga Zepp-LaRouche, om den enorme, strategiske betydning, som
præsident Donald Trumps statsbesøg til Kina, og hans møde med præsident Xi
Jinping, har, og hun beskrev den amerikanske præsidents besøg som »et gigantisk
skridt i den rigtige retning«, selv om, som hun bemærkede, »et samarbejde som
sådan fra USA’s side om Bælte & Vej Initiativet endnu ikke har været nævnt
direkte … Jeg ved, det er præsident Xis tankegang, og også det, der kommer som
resultat af Kinas Kommunistiske Partis 19. Nationalkongres, hvor Xi Jinping har
fastlagt målet om, frem til år 2050, at bygge ’et fællesskab for menneskehedens
fælles fremtid’«.
Zepp-LaRouche påpegede, at, »jeg mener, at kineserne virkelig formår at
fremkalde bevidsthed om Kinas 5.000 år lange historie, og Trump blev virkelig
behandlet godt«. Den amerikanske præsidents besøg og det dybere venskab og den
personlige relation, han etablerede med Xi, har »bevæget menneskehedens historie
fremad«, sagde hun, noget, som de kyniske og absurde, amerikanske og vestlige
medier ikke evner at forstå. Vestlige journalister »burde simpelt hen skamme
sig«, sagde Zepp-LaRouche, »for de er så kyniske, at intet nogensinde vil røre
deres hjerte og sind«.
Kendsgerningen er den, sagde Zepp-LaRouche, at, på andendagen for præsident
Trumps historiske besøg til Kina, »mener jeg, at det præcis er, hvad jeg
forventede, ville ske: At begge sider er fuldstændig klar over, at
menneskehedens fremtid afhænger af relationen mellem USA og Kina, som de to
vigtigste atommagter og økonomiske magter i verden. Og jeg mener, det gik
virkelig godt. Præsident Xi Jinpings udtalelser, hvor han karakteriserer mødet
som en ny, strategisk begyndelse, en gensidig fordelagtig relation af historisk
betydning, og som kan løse, ikke alene de to folks, men også hele verdens,
problemer, mener jeg virkelig rammer hovedet på sømmet. Og præsident Trump var
meget entusiastisk: Han roste Kina og dets store præsident, som han, iflg. sin
Tweet, har meget varme følelser for – dette er virkelig godt. For, hvis de to
præsidenter forstår hinanden og kan få det til at fungere, så er jeg helt enig
i, at der ikke er det problem i verden, der ikke kan takles«.

Af yderligere betydning er det nu meget sandsynlige møde mellem præsidenterne
Trump og Putin på sidelinjen af APEC-topmødet i Vietnam, og som, bemærkede ZeppLaRouche, også kunne repræsentere et betydeligt gennembrud. I en artikel, der
blev udgivet i går, og som vi andetsteds rapporterer mere detaljeret
om, fremlagde Putin også det forslag, som Rusland vil præsentere for APECtopmødet, om udviklingen af det Russiske Fjernøsten, og med spændende muligheder
for udvidet samarbejde mellem asiatiske nationer i sammenhæng med Bælte & Vej
Initiativet og det, Putin kalder det »Større Eurasiske Partnerskab«. Dette er
ligeledes noget, USA bør vise større opmærksomhed.
Trump og Xi aftalte ligeledes ikke blot at forbedre og styrke deres personlige
relation, men også øge samarbejdet på alle niveauer for at styre de fire
permanente dialoger, der blev etableret, da de to mødtes i Mar-a-Lago i Florida
i april måned i år. Zepp-LaRouche understregede, »jeg mener således, at et
absolut fundament er blevet lagt for en fortsat udvikling af denne relation til
fordel for, ikke alene Kina og USA, men reelt set for hele verden«. De to
præsidenter blev enige om behovet for at løse det nordkoreanske problem, omkring
hvilket de ønsker at samarbejde, og Trump udtrykte sin overbevisning om, at, med
hjælp fra Kina og Rusland, kan problemet løses på en positiv måde.
Med præsident Putins meddelelse, der kommer oven i mødet mellem Trump og Xi,
understregede Zepp-LaRouche, at »det, der tydeligvis nu vokser frem, er et mere
og mere integreret, nyt økonomisk system … det strategisk vigtige centrum
flytter tydeligvis over mod Asien i øjeblikket«. Hun udtrykte sin optimisme
mht., at, hvis relationen mellem Trump og Xi fortsat udvides, og hvis den
amerikansk-kinesisk-russiske trekant kan konsolideres, »så vil Indien måske
skifte mening, og måske vil selv europæerne gå med om bord, og så kan vi indlede
en totalt ny ramme for relationer mellem lande«. Det er på høje tid, sagde hun,
»at vi giver menneskeheden en orden, der er den menneskelige art værdig«.

