Succes eller fiasko;
emnet for dette topmøde er det,
der er vigtigt for fremtiden
Leder fra LaRouchePAC, 11. juni, 2018 – Til stor fortrydelse for alle, der bebor
den gamle, »liberale«, atlantiske orden, bliver det nu i stigende grad klart, at
præsident Donald Trump er i færd med totalt at bryde ud af et Europa, domineret
af britisk geopolitik, til fordel for at lade USA blive involveret sammen med
Asien.
Asien bliver af Kinas Bælte & Vej Initiativ katalyseret frem i forreste række af
fremtiden – med gennembrud inden for rumforskning og videnskab, opførelse af
store, moderne infrastrukturprojekter og fjernelse af fattigdom. Præsident
Trump, der i nu to år har bekæmpet britisk efterretnings kampagne for at få ham
fjernet fra embedet, afviser nu enhver intrige, som London står bag, for at få
ham stillet op til konfrontation med Kina og Rusland og arbejder nu på
stormagtssamarbejde med Asien. Dette har bragt ham frem til det ekstremt
vanskelige forsøg på at afslutte den 70 år lange Koreakrig.
Den russiske præsident Putin er ikke den eneste, der har bemærket, at det
fejlslagne G7-møde i Quebec ikke blot blev ødelagt af stridigheder over
importtold. For samtidig kom Trump ud med forslag til topmøder med både Japans
premierminister Abe og den italienske premierminister Contes nye, euroskeptiske
regering. Begge understreger samarbejde med Rusland og Kina og fokuserer på
skabelse af kreditinstitutioner til byggeri af ny infrastruktur i hele Eurasien.
Det samme gør Trump mht. USA.
Sammenlignet med G7’s tomme arrogance, var Shanghai Samarbejdsorganisationens
topmøde i Qingdao, Kina, som fandt sted samtidigt i denne weekend, og som
repræsenterer 3,1 mia. mennesker, langt mere afgørende.
Og så taler vi endda ikke om det særdeles afgørende Korea-topmøde, som Trump tog
af sted for at deltage i – og i hvilket de »store europæiske magter« ikke har
vist nogen som helst interesse.
I modsætning hertil, og endnu, mens præsidenten sad i flyet, kom Japans
premierminister Abe, Kinas præsident Xi og Ruslands præsident Putin alle med
tilbud om, sammen med USA og Sydkorea, at deltage i en konsolidering af
atomnedrustning og fred gennem udvikling på Koreahalvøen. Dette er »det

umulige«, som Trump forsøger at opnå.
Samtidig afholdt Schiller Instituttet, med Helga Zepp-LaRouche som stifter og
præsident, en stor konference i New York City sammen med andre ledende personer,
med det formål at arbejde for et længe forhindret topmøde mellem præsident Trump
og præsident Putin, som tilsigter fred og udvikling i Sydvestasien. Instituttet
vil følge op på dette med en bredere konference i Tyskland senere på måneden,
hvor spørgsmålet bliver at engagere Europa – eller i det mindste den del af
Europa, der er villig til at skifte stagnation ud med succes – i Kinas Bælte &
Vej Initiativ og i udviklingen af Sydvestasien og Afrika.
I dag sagde fr. LaRouche, at Kinas (og nu også Japans) involvering i
gennemførelsen af Trump-Kim-topmødet, er ekstremt håbefuldt for det nye
paradigme for økonomisk og kulturelt fremskridt, for hvilket Schiller
Instituttet arbejder. Hvis topmødet bliver en succes, vil det blive en gamechanger; hvis det mislykkes, må vi tackle denne realitet.
Hun påpegede desuden de advarsler, der nu kommer fra mange eksperters side, om,
at faren for et nyt finanskrak, der er mindst lige så alvorligt som det i
2007-08, truer det atlantiske område og udviklingslandene. Dét er den reelle
trussel mod udsigten til stormagtssamarbejde og et hurtigt, økonomisk
fremskridt; en udsigt, præsident Trump tydeligvis ser, når han vender sig mod
Asien.
Lyndon LaRouches forslag, de »Fire Nye Love«, som indledes med en
Glass/Steagall-bankopdeling for at bryde de største banker på Wall Street og i
City of London op, blev udarbejdet i 2014 for at undgå dette sammenbrud og
frembringe nye gennembrud i produktivitet og produktiv beskæftigelse.
Foto: Præsident Donald J. Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un mødes for første
gang, tirsdag, 12. juni, 2018, på Capella Hotel i Sinapore. (Official White
House Photo by Shealah Craighead)

