London og Wall Street kan ikke
overleve til 2020;
angriber et kinesisk lederskab, der
tænker årtier frem
Den 17. december (EIRNS) – Hvis vi skal have held med at få præsident Donald
Trump til at rette sin opmærksomhed imod den økonomiske krise, som nu rammer
USA, skal de skændige angreb på Kina, som især fremføres af neokonservative
medlemmer i hans administration og af uvidende europæiske »ledere,« bringes til
tavshed. Det, der bevæger disse figurer, som f.eks. Trumps nationale
sikkerhedsrådgiver, John Bolton, til at storme frem som Alcibiades og
lidenskabeligt søge en ny »Thukydids fælde«, er det samme finansielle
sammenbrud, som er på vej til at tage London og Wall Streets megabanker ned og
hele den »neoliberale« orden med. De deler ikke præsident Trumps overbevisning
om, at stærke økonomiske fremskridt og stormagtssamarbejde er muligt. De deler
kun Wall Street og »City of London«s elites pessimisme, som venter endnu et
kollaps – større end det sidste. Og folkene i flere og flere vestlige nationer
har siden Brexit-folkeafstemningen midt i 2016 gjort oprør mod deres neoliberale
orden.
Intet kunne påvise denne ekstreme »vi-har-ingen-fremtid«-pessimisme mere
gennemført, end det ondskabsfulde psykologiske angreb på Kinas præsident Xi
Jinping, der fyldte et helt program på den fransk-tyske fælles offentligt
finansierede tv-kanal, ARTE TV (se
https://www.arte.tv/de/videos/078193-000-A/die-welt-des-xi-jinping/ – red).
Denne plaprende »psykoanalyse på afstand,« hvor man bagvasker en leder, hvis
forslag for økonomisk fremgang på grundlag af samarbejde har vundet i snesevis
af nationers respekt, er et nyt lavpunkt i Vestens adfærd, som vil være det rene
selvmord for de vestlige nationer, hvis det tolereres. Ved på diplomatisk vis at
bruge Bælte og Vej Initiativet med dets store projekter til at udvikle Afrika og
gradvist at udrydde landdistrikternes fattigdom, viser Xi med al tydelighed, at
han tænker fremad mod den fremtid, som menneskeheden kan skabe i 2050 og
derudover. De mere og mere skingre angreb på Xi og Den Nye Silkevej kommer,
efterhånden som de amerikanske og europæiske gældsmarkeder går i stå, aktie- og
obligationsmarkederne falder, de faste ejendomsmarkeder falder og den europæiske
økonomiske vækst igen bliver negativ.
De transatlantiske bankers »alting-boble« vil briste meget snart; derfor denne
holdning til Kina og Rusland. Præsident Trump mener stadig, at han muligvis kan

samarbejde med disse stormagter – både for fred og for hurtig økonomisk
udvikling, og han mener, at menneskehedens teknologiske fremskridt ikke er
underlagt »klimaforandringer.« Men det kræver et langtrækkende klarsyn om
menneskelig fremgang, som præsidenten endnu ikke har tilegnet sig. Ellers ville
han ikke, uvidende og uforberedt, lade finansiel ruin ramme USA.
Det kræver, som Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche i dag
understregede, det fulde 50-årige klarsyn for menneskets fremskridt, som Lyndon
LaRouche har fremlagt i sine bøger, som f.eks. {Earth’s Next 50 Years} (Jordens
50 kommende år – red.). Og det kræver {omgående} tiltag, såsom genindførelsen af
Glass-Steagall-loven til beskyttelse af produktiv bankvæsen og økonomi mod
Londons og Wall Streets krak. Med et sådant fremsyn ville Trump være i stand til
at afværge de nye koldkrigeres angreb på ham og arbejde med Xi, Putin og Modi i
Indien for at lancere en ny og levedygtig monetær orden, et nyt »Bretton Woods«.

