Vi vrænger næse ad den britiske
dronning
Leder fra LaRouchePAC den 24. oktober

– Der er noget både symbolsk og dejligt

vedrørende rapporten om, at Panamas vicepræsident og udenrigsminister Isabel de
Saint Malo de Alvarado i Thailand, som led i en Sydøstasiatisk tur for at fremme
sit lands “tilslutning” til Bælte og Vej-Initiativet, opfordrede Thailand til at
fortsætte med opførelsen af det store Kra Kanal-projekt. “Jeg tror, det er
mægtigt på alle måder for sammenhængskraften i fremtiden. Der er et stort
vækstpotentiale for Thailand,” sagde hun.
Lyndon LaRouche har længe støttet Kra Kanal-projektet, ikke kun som vigtigt i
sig selv, men også som en nøglefunktion, sammen med den udvidede Panama-kanal,
den foreslåede nicaraguanske Store Inter-Ocean Kanal og den udvidede Suezkanal –
til at transformere global infrastruktur, for at skabe et enkelt verdenshav: en
planetarisk Søfarts-silkevej. Så her er lille Panama – med en befolkning på 4
millioner, et areal mindre end South Carolina – der lige er blevet kanøflet og
truet af det Britiske Imperium og dets udenrigsministeriums håndlangere, med
forfærdelige konsekvenser, for at driste sig til at etablere diplomatiske
forbindelser med Kina og tilslutte sig Bælte og Vej-Initiativet. Men i stedet
for at bukke og skrabe i frygt, satser Panama på det nye paradigme, der opføres
omkring BVI.
Problemet som det Britiske Imperium står overfor er, at det ikke kun er Panama,
der afviser deres trusler og afpresning; det er ikke udelukkende Italien. Det er
også i stigende grad USA selv – og det udgør en langt, langt større strategisk
krise for dem. Reflekterende over deres værste frygt, advarede en CNN-analyse i
går om at “Trump er på toppen af sit farlige spil, når midtvejsvalget nærmer
sig” – helt sikkert farligt for det Britiske Imperium, – og at han “fremstår som
en præsident, stadig mere selvsikker og rolig ved at udøve sin magt.”
De afgørende amerikanske midtvejsvalg den 6. november finder sted i en meget
urolig strategisk situation, påvirket af afgørende punkter, som finder sted i de
næste fire til seks uger på de fleste af de vigtigste internationale fronter,
der har ført til det globale oprør mod den herskende politik og partier, de
seneste år – dvs. Brexit, valget af Trump, Italiens valg, Mexicos valg osv.
Udviklingen omkring hver enkelt vil have indflydelse, og vil blive kraftigt
påvirket af hvad der sker i USA i de kommende uger.
5.-10. november: Den første internationale Kina Import/Expo messe (CIIE) vil

blive afholdt i Shanghai, med deltagelse af over 130 lande og regioner, mere end
2.800 virksomheder og 300.000 besøgende forventes, og byder på højteknologiske
industrivarer og andre produkter. USA har desværre på nuværende tidspunkt nægtet
at sende en repræsentant på højt niveau, med det sædvanlige falske argument om
Kinas “rovgriske” praksis.
Den 11. november: Præsident Donald Trump og den russiske præsident Vladimir
Putin har planlagt at mødes bilateralt i Paris, ved fejringen af
hundredeårsdagen for Første Verdenskrigs våbenstilstand.
Medio november: Fristen for Italien om at overholde EU’s krav om
budgetnedskæringer, ellers!
Medio november: Deadline for derivat-finansinstitutionerne, til enten at blive
eller forlade London, da dødvandet omkring Brexit lurer faretruende med en
endelig frist i marts 2019. Som Reuters rapporterede i går: “Storbritannien og
EU er tættere på afgrunden, da de to sider forbliver fastlåst i Brexits
hårdknude.”
Den 30. november: G20-ledernes topmøde afholdes i Buenos Aires, hvor Trump og
den kinesiske præsident Xi Jinping planlægger at mødes bilateralt. Putin,
Indiens premierminister Narendra Modi og andre verdensledere vil også være til
stede.
Den 30. december: Andrés Manuel López Obrador vil blive indsat som præsident for
Mexico; han har udtrykt ønske om at have et godt samarbejde med både USA og
Kina, funderet omkring fælles økonomisk udvikling. Kort sagt, hele verden kunne
snart vrænge næse ad den britiske dronning.

