Store forandringer kan blive ved at
komme;
Trump og Xi kan løse både handel og
immigration
Leder fra LaRouchePAC, 18. juni, 2018 – Det netop afsluttede topmøde i Singapore
har allerede ændret relationerne mellem nationer i Asien til det bedre og vist
præsident Donald Trumps usædvanlige lederskabsevner og bør ændre europæernes og
amerikanernes syn på, hvad der er muligt. Den meget reelle mulighed for et
snarligt topmøde mellem præsidenterne Trump og Putin, som er absolut afgørende
for, at der kan komme en afslutning af 15 års konstante krigskatastrofer i
Sydvestasien og Nordafrika, vokser nu frem. Og der kan komme endnu flere »gamechangers« – ingen krisesituation er i øjeblikket fastlåst, hvis borgere og
ledere vil gå optimistisk frem for fred og gensidig økonomisk udvikling.
Dette er frem for alt en tid, hvor mange burde gå sammen med os i Schiller
Instituttet og LaRouche Political Action Committee (i USA), begge
organisationer, der i årtier, siden Berlinmurens fald (1989), har været
fakkelbærer for et »nyt paradigme« for økonomisk og videnskabeligt fremskridt og
fred. Det, der finder sted i Asien gennem den Nye Silkevej og Korea-topmøderne,
kan »bryde ud« i Europa og USA, hvis der findes beslutsomme ledere for
samarbejde mellem stormagtssamarbejde – som præsident Trump har vist, at han er.
Helga Zepp-LaRouches appel om et EU-topmøde i næste uge, der rent faktisk løser
den derværende migrantkrise – gennem, at europæere går sammen med Kina i den
økonomiske udvikling af Afrika – cirkuleres nu internationalt på mange sprog; og
nu er den samme løsning blevet foreslået i den kinesiske avis Global Times.
Zepp-LaRouches appel, »Der skrives nu historie i Asien: EU-topmødet må følge
Singapores eksempel!« bør uddeles vidt og bredt for at blive det, der udløser
handling, og handling nu.
USA må undgå en handelskrig med Kina, skadelig importtold på dets
landbrugssektor, samt mere – det må undgå atter at blive politisk polariseret
over immigration fra Latinamerika. Det er nemt nok for Demokraterne at
skandalisere for at rejse midler og håbe på at vinde valg. Og det er nemt nok
for Republikanere at udskyde og opføre sig oprørt i offentligheden. De ved
begge, at de ikke foreslår nogen løsning, ingen duelig politik.
Men der findes en løsning, der bryder de statiske regler for partipolitik og

geopolitik.
Præsidenten kan forhandle en undgåelse af handelskrig ved at aftale med Kinas
præsident Xi Jinping, at de to nationer i fællesskab vil udvikle Latinamerika
gennem kreditudstedelse til store, nye infrastrukturprojekter og agro-industriel
udvikling. Med andre ord, gå med i, og bringe ind, Bælte & Vej. Det er det
eneste grundlag for, at masse-immigration til USA, der er udløst af desperation,
kan fjernes.
Men der er flere fordele: USA’s eksport af højteknologi vil begynde. USA’s
eksport til Kina vil stige. Det multinationale forsikringsselskab ING har netop
udgivet en forudsigelse, der siger, at Bælte & Vej initiativet vil øge den
globale handel med 12-15 %; og endnu mere mht. handel mellem lande direkte på
den Nye Silkevejs transportkorridorer. Hvem har brug for importtold?
Principperne i Helga Zepp-LaRouches appel til handling er simpelt hen
principperne for Singapore-topmødet: Fortiden determinerer ikke fremtiden.
»Regler for afgrænsning«, der har holdt kriser fastfrosset i årtier, gælder
ikke. Og siden præsident Trump har engageret USA i Asien, hvor der nu skabes
historie, er løsninger til kriser overalt mulige.
Det, der nu er brug for, som Helga sagde, er mennesker til at gennemføre disse
løsninger.
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