Det, der står på spil, bag tirsdagens
præsidentielle annoncering
Leder fra LaRouchePAC, 7. maj. 2018 – Det af britisk efterretning anstiftede
forsøg på at »kuppe« præsident Donald Trump gennem afsættelse eller lyssky
retsforfølgelse, udkæmpes nu med mere og mere kraft. Lyndon LaRouches bevægelse
har bidraget bravt til denne kamp gennem sit »Mueller-dossier«.
De britiske geopolitikeres fremstød for at tvinge Trump ud af præsidentskabet er
nu blevet en total krigskonfrontation med Rusland og Kina, som bruger
iscenesatte begivenheder til at forsøge at tvinge Trump ind i krige, hvis de
ikke kan tvinge ham ud. De »udbryder-allierede« Israel og Saudi-Arabien bedriver
krigsmageri imod Iran, Syrien og Libanon og begår folkemord imod Yemen; men de
virkelige mål er Rusland og Kina.
Husk, at formålet for kampen mod det britiske anti-Trump-kup var et nyt
paradigme for internationalt samarbejde mellem store nationer, for fred og en
genopretning af den økonomiske proces efter det ødelæggende London/Wall Streetkrak i 2007-08 og Bush- og Obama-administrationernes konstante krige. Trumps
planer for et sådant samarbejde og en sådan genopbygning, og imod sådanne krige,
var grunden til, at amerikanerne kæmpede for at bevare ham i embedet. Det var
grunden til, at de britiske geopolitikere og eliterne fra »Gamle Europa«
erklærede ham krig.
For faktisk at besejre det britiske kup mod præsidenten kræver det, at vi
besejrer den britiske krigskonfrontation mod Rusland og opnår dette nye
paradigme. Og amerikanere kan ikke søge fred og økonomisk genoplivning samtidig
med, at de tolererer forsøget på at tvinge præsident Trump ud – for i stedet at
bringe en krigspræsident ind, som vi ikke behøver nævne her, og en Kongres, der
forsøger at vedtage sanktioner, der fører til krig.
I det årti, der er gået, siden dette forfærdelige, globale krak og økonomiske
kollaps i 2008, har Kina båret faklen for økonomisk vækst og for kredit til ny
og mere produktiv vækst, næsten alene. I Bælte & Vej Initiativet, der har
eksisteret siden 2013, og som Rusland har tilsluttet sig, og med voksende støtte
fra Japan og samarbejde fra Indien, ligger det nye paradigme, som menneskeheden
behøver.
Det boomer: Handel mellem Kina og de 71 nationer, der nu på signifikant vis
deltager i Bælte & Vej, røg op på $1,45 billion i 2017 med en stigning på mere

end 10 % om året. Det er mere end handlen mellem USA og Kina og handlen mellem
Vesteuropa og Kina lagt sammen, og med en næsten ligelig balance mellem eksport
og import til og fra Kina. Disse lande bygger i fællesskab nye, højteknologisk
infrastruktur, der øger deres befolkningers produktivitet.
I modsætning hertil klagede tyske industriselskaber i denne uge bittert til
deres regering over, at de seneste, anti-russiske sanktioner gav dem store tab
og sagde, »Behovet for en politisk strategi for deeskalering er åbenlyst klart.
Der er politikere nok, der forårsager konflikter eller vælger en konfronterende
fremgangsmåde. Vi har brug for folk, der bygger broer, folk, der har modet til
at indsætte deres politiske kapital til fordel for gensidig forståelse.« En
sjælden indsigt for Tyskland.
Ved ikke at vedtage et nyt paradigme, står USA over for endnu et finanskrak; og
det spilder den stærke relation, præsident Trump har med Kinas præsident Xi
Jinping og tydeligvis ønsker at have med Ruslands præsident Putin.
Produktivitet er det, den amerikanske, såkaldte »genrejsning« mangler;
produktivitet og kreativitet i betydningen af Lyndon LaRouches »Fjerde Lov«, som
kræver et »forceret program for fusionskraft og rumforskning«. LaRouchePAC’s
brochure, Amerikas fremtid på den Nye Silkevej[ 1 ] , er nu ude i en tredje,
massecirkuleret udgave til dette formål.
[1] Se også LaRouchePAC Monday Update: A Strategy for Victory: LaRouchePAC’s
2018 Campaign to Win the Future, https://www.youtube.com/watch?v=3geTipW7Wkw
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