Det løfterige Trump-Putin-topmøde
og Schiller Instituttets rolle
Leder fra LaRouchePAC, 1. juli, 2018 – Præsident Donald Trump er aktivt på vej
til at blive den største »fredspræsident« i nationens historie. To af de primære
valpladser for krig, omhyggeligt plejet af Det britiske Imperium og dets aktiver
i USA til at forblive »frosne konflikter«, der angiveligt skulle være hinsides
enhver mulighed for løsning – som konflikter, der har til hensigt at tvinge alle
Jordens nationer til at »vælge side« – er nu på vej til at blive løst. Korea, og
hele Asien, har været forenet bag Trumps modige topmøde med Kim Jong-un, og 16.
juli vil præsidenterne Trump og Putin sætte sig sammen, med den hensigt (blandt
andre ting) at afslutte krigen i Syrien, som er afgørende for processen med
»permanent krigsførelse« i Sydvestasien, og som, på vegne af Det britiske
Imperiums del-og-hersk geopolitiske politik, blev udløst af præsidenterne Bush
og Obama.
Mange ironier er involveret her. I hele USA følger det liberale venstre – som
rent historisk er blevet anset for at være »fredsfraktionen« i USA – slavisk det
britiskdirigerede hysteri imod Trump og kræver hans afsættelse og kalder ham
»fascist« og »racist« og kræver, at de, der arbejder for ham, bør chikaneres dag
og nat, og med deres børn som mål for dette ved deres skoler. Nogle af disse
forvildede fjolser mener måske, at dette har noget med Trumps
immigrationspolitik, som er det eneste, de vil tale om, at gøre. Men briterne
selv skjuler ikke sandheden – de er rædselsslagne over, at præsident Trump har
forpligtet sig til en gang for alle at bryde den »særlige relation«, eufemismen
for amerikansk underdanighed over for City of London og de imperialistiske
Imperieherrer; en underdanighed, der indebærer en vedtagelse af Adam Smiths
dødbringende »frihandelsdogme«, imod hvilken Amerika udkæmpede en revolution, og
at Amerika skal tjene som den »dumme kæmpe« i Londons kolonialistiske krige; en
proces, der tog sin begyndelse med mordet på John F. Kennedy og med at drive USA
ind i den kolonialistiske, folkemorderiske krig i Indokina. Denne krigspolitik
er fortsat i dag med Bush-Obama-krigene i Sydvestasien. Med Trump, der
forbereder sin deltagelse i NATO-topmødet og besøget til UK, før han skal mødes
med Putin i Helsinki, er Londons herrer skrækslagne over, at Trump ikke vil
acceptere mobiliseringen for krig med Rusland, som det kræves fra NATOdinosaurernes side, præcis, som han afviste det gamle paradigme for
frihandelsdiktater ved G7-mødet i juni.
Trump, der arbejder hånd i hånd med Kinas Xi Jinping og Ruslands Vladimir Putin,
har erklæret en ende på galskaben med »regimeskifte« og permanent krigsførelse.

Han har åbent erklæret sit ønske om at trække de amerikanske tropper ud af
Korea, ud af Syrien og ud af Europa, for at afslutte Amerikas rolle som
politibetjent for Det britiske Imperium. Og, som Lyndon LaRouche har insisteret
på, lige siden finanskrakket i 2008, så er det eneste, mulige grundlag, på
hvilket det katastrofale kollaps af det vestlige, monetære system kan
forhindres, at USA arbejder sammen med Rusland, Kina og Indien – som han har
givet betegnelsen de Fire Magter[1] – for at skabe et helt nyt finanssystem for
en ny æra for relationer mellem nationer. Podekrystallen til dette nye paradigme
eksisterer allerede i den Nye Silkevej og i de multiple investeringsbanker, der
er knyttet til den Nye Silkevej, og som adresserer de reelle udviklingsbehov i
verdens nationer, uden »betingelsespolitik« med hensyn til deres suveræne,
politiske systemer.
Alt imens det amerikanske folk af mainstreammedierne fodres med en støt diet,
bestående af anti-Trump, anti-Rusland og anti-Kina løgne, så sponsorerede
Schiller Instituttet imidlertid i denne weekend en international konference i
Frankfurt, Tyskland, over temaet: »Det presserende nødvendige behov for et Nyt
Paradigme i internationale relationer – En fredsorden baseret på nationernes
udvikling«. Konferencen, der fandt sted over to dage (30. juni – 1. juli), så
Helga Zepp-LaRouche som hovedtaler[2], og andre talere var ledende personer fra
regeringsinstitutioner og sociale institutioner fra: USA; flere øst- og
vesteuropæiske nationer; flere afrikanske og sydvestasiatiske nationer; Rusland;
og Kina. De ideer, som Lyndon LaRouche har lanceret hen over de seneste 50 år,
bliver nu gennemført og bringer mennesker af god vilje sammen, med modet til at
være sandfærdige omkring faren for selve civilisationen under den imperiale,
gamle orden, men derimod inspireret til at kæmpe for visionen om en
menneskerace, der er helliget til at opløfte alle nationer og alle folkeslag til
et liv, der passer sig for menneskehedens værdighed. Udskrifterne af talerne på
denne historiske konference vil blive publiceret i de næste to numre af EIR
online (abonnementstegning https://store.larouchepub.com/EIR-Online-s/1824.htm)
Det ansvar, der hviler på det voksende antal sjæle, der har tilsluttet sig denne
ædle indsats, er i sandhed stort. Historien vil bedømme dette øjeblik som
værende et øjeblik, i hvilket en ny renæssance for hele menneskeheden blev
udløst, eller, som Friedrich Schiller sagde om den franske revolution, at »et
stort øjeblik har fundet et lidet folk« (hvilket vil sige, at øjeblikket dengang
blev forpasset). Vi må alle tage fat i »heftige« ideer og handle med alt det
kreative potentiale, vi har fået tildelt, som vores fødselsret som menneskelige
væsener.
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