Trump satser på nye løsninger som
ændrer spillets regler; handelskrig
leder ikke til løsninger
D.9. juli 2018 (EIRNS) – Præsident Trump insisterer mere end nogensinde på et
personligt topmøde med den russiske præsident Putin, samtidig med at den
britiske regering, som den største modstander mod topmødet og som centrum for
geopolitiske krigsplaner, står for et ønskeligt kollaps. Et russisk-amerikansk
samarbejde er afgørende for at få gjort en ende på 25 års vedvarende
regimeskifte-krige og terrorisme for derved at muliggøre udbredelsen af
økonomisk udvikling i Sydasien og Nordafrika. Ikke mindst, vil et ‘firemagtssamarbejde’ mellem USA, Rusland, Indien og Kina danne grundlaget for en ny
strategisk fredsarkitektur, i hvilken geopolitik er ikke-eksisterende. Lyndon
LaRouche påviste for over to årtier siden, at Nato ikke har noget
eksistensgrundlag og at dette ‘fire-magtssamarbejde’ er det nye grundlag for
sikkerhed og fred.
Præsident Trump har både som præsidentkandidat og præsident søgt at ændre det
geopolitiske spil for at opnå en fredsordning på den koreanske halvø, i Syrien,
Afghanistan og andetsteds. For at opnå dette har han måttet slå de britiske og
amerikanske efterretningstjenesters ‘Russiagate’-kampagne og deres kampagne for
at afsætte ham som præsident tilbage. Til dette formål har han fået afgørende
opbakning fra {EIR} og {LAROUCHEPAC} gennem de afslørende eksposéer om Robert
Muellers ”legal assassination” plot.
I sidste ende er det dog økonomisk udvikling som er det nye navn for fred.
Handelskrig leder ikke til den slags løsninger som Trump ønsker for USA. Hvad
leder så til de løsninger? For eksempel løsninger på de hidtil usete masser af
migrationsstrømninger? Svaret er samarbejde mellem de store magter omkring
konstruktionen af de vigtigste, store infrastrukturprojekter for at skabe
rammerne for nye niveauer af global produktivitet og økonomisk vækst. Sådanne
projekter er sat i gang og bliver gennemført af Kinas Bælte og Vej-Initiativet,
også kaldet Den nye Silkevej og af Schiller Instituttet.
Schiller Instituttets konference d. 30. juni-1. juli: ‘Der er et presserende
behov for et nyt paradigme for internationale relationer’ fremlagde
kvalificerede forslag som bidrag til skabelsen af en sådan struktur. Til
konferencen blev der udvist reelt lederskab og planer for udviklingen af
Sydvestasien og Afrika gennem et samarbejde mellem de transatlantiske magter og
Kina, som er blevet anerkendt som Afrikas fortrukne samarbejdspartner.
Ligesom en stræben på et nyt paradigme i Europa kræver at vi afviser London og i
særdeleshed City of London, betyder det i Trumps USA, at vi skal opløse Wall

Streets megabanker, før de krakker igen; etablere en national institution til at
udstede enorme mængder af kreditter til infrastruktur for dette ‘stormagtsøkonomiske samarbejde; ikke forvente at private virksomheder skal udføre, hvad
kun store nationer kan udføre med hensyn til videnskab og rumfart. Det er måske
ikke den nemmeste vej, men det er hvad der leder til de løsninger, som vi skal
kæmpe for.

