Mission fuldført: Trumps
’venskabsrejse’
til Asien er gennemført:
Nu skal momentum for en ny æra
spredes
Leder fra LaRouche PAC, USA, 13. nov., 2017 – Tirsdag vil præsident Donald Trump
ankomme tilbage til Washington, D.C., fra sin rejse til fem asiatiske lande, som
omfattede de formelle ASEAN- og APEC-topmøder, og som ved hvert stop på vejen
var karakteriseret af Trumps udtryk for personligt venskab og god vilje på vegne
af det amerikanske folk. Som han i dag i sine bemærkninger til ASEAN-plenarmødet
i Manila sagde: »Det er mig en ære at repræsentere USA på dette USA-ASEAN
Mindetopmøde. Vi forsamles i dag på et tidspunkt for stor løfterighed og store
udfordringer. Jeg taler for jer på vegne af 350 millioner amerikanere, med et
budskab om venskab og partnerskab …«
I løbet af de seneste 36 timer har Trump holdt møder i Manila for private
diskussioner med Indiens premierminister Narendra Modi, Australiens
premierminister Malcolm Turnbull, Filippinernes premierminister Rodrigo Duterte
og andre, såvel som også udvekslet håndtrykshilsen med den russiske
premierminister Dmitri Medvedev. I sin ASEAN-tale takkede Trump varmt »Rodrigo«
for »din succes som formand for ASEAN« og »for din utrolige gæstfrihed«, og også
for Dutertes »fantastiske« sang til gallamiddagen i går aftes!
Før Manila var Trump i Hanoi i anledning af et officielt statsbesøg i Vietnam.
Her anslog han, ved siden af diskussioner om økonomi og sikkerhed, et særligt
tema, hvor han refererede til det faktum, at det i USA var Veterans Day (11.
november, hvor overlevende veteraner i USA’s væbnede styrker hædres). Han
påpegede, at »ud af krig og konflikt har vi opnået et dybt venskab og
partnerskab, og vi har opnået fred«. Han talte om [Vietnam]krigens rædsler, og
han udtrykte dyb respekt for uafhængighed, som er en »følelse, der brænder dybt
i enhver patriots og enhver nations hjerte. Vore værter her i Vietnam har kendt
denne følelse i ikke alene 200 år, men i næsten 2.000 år …« Dette fremkaldte
applaus.
Præsidentens andet tema under hele rejsen var »fair« handel. Der blev
underskrevet kommercielle aftaler i Vietnam og andre steder, ud over den ramme
af forpligtelser til en værdi af $253 mia., der blev annonceret mellem kinesiske

og amerikanske selskaber den 10. nov. i Beijing. Alle disse forretningsaftaler
udgør ikke i sig selv en ny, økonomisk æra, og ikke engang en tærskel til en ny,
økonomisk æra. Men de betyder derimod øjeblikkets muligheder. Millioner af
amerikanere i områderne for handelsaftaler glæder sig over udsigten til at få
gang i aktiviteter, som f.eks. i energistaterne – Alaska, Texas, Vest Virginia;
i landbrugs-/fødevarestaterne – Montana, (oksekød), Iowa, Minnesota, Missouri
(sojabæltet), og så videre.
Det er vores opgave at bringe dette momentum til et langt højere niveau, at gøre
det, der kræves for den nye æra, som af præsident Xi Jinping beskrives som »at
bygge et fællesskab for menneskehedens fælles fremtid«. Vi kan udføre dette
store løft gennem både 1) at sprede ordet om, hvad der rent faktisk er sket i
disse seneste 10 dages positive begivenheder på Asien-rejsen – om hvilken rejse
nyhederne er blevet udelukket; og 2) at sprede forståelsen af de koncepter,
ideer, der er et krav for videnskaben om økonomi, som det i årtier er blevet
fremlagt af Lyndon LaRouche, og mest presserende, i hans »Fire Love« fra 2014
for, hvad der må gøres nu.
Hvorfor kan folk ikke se dette med det samme? Helga Zepp-LaRouche påpegede i
dag, under samtale med medarbejdere, hvordan den venstre-liberale elite er
blevet fremelsket i det transatlantiske område til at være blind for, og være
modstander af, forholdsregler, der tjener menneskeheden. Dette neoliberale
paradigme er resultatet af den kulturelle krigsførelse, som udførtes af CCF
(Kongressen for Kulturel Frihed), en operation, knyttet til CIA og briterne. En
udstilling om CCF’s historie (CCF blev stiftet i 1950) vises tilfældigvis i
Berlin i øjeblikket.
Men det, der har betydning, er, at ideer er magtfulde. Menneskehedens nuværende,
historiske mulighed er blevet direkte promoveret af Lyndon LaRouches og Helga
Zepp-LaRouches arbejde i det forgangne halve århundrede, som man ser af disse
markører for forslag, som omfatter den Internationale Udviklingsbank (IDB) i
1975, Operation Juarez i de amerikanske lande (1982), den Produktive Trekant
(Paris-Berlin-Wien), Verdenslandbroen og frem til paradigmet for den Nye
Silkevej.
Spred dette momentum.
Foto: Præsident Donald J. Trump og førstedame Melania Trump besøger Kina / 10.
nov., 2017. (Official White House Photo by Andrea Hanks)

Kun globale løsninger baseret på nye
principper kan virke
Leder fra LaRouchePAC, 21. november, 2016 – Enhver oprigtig vurdering af den
globale situation på nuværende tidspunkt må begynde med en klar erkendelse af,
at hele det transatlantiske finanssystem er håbløst bankerot og må erstattes af
en helt ny arkitektur. Alle for-store-til-at-lade-gå-ned-bankerne er døde,
begyndende med Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, samt alle Wall Street
TBTF-institutionerne. Wall Streets bankholdingselskaber sidder med $252 billion
i eksponering til derivater, med kun $14 billion i tvivlsom kapital som
opbakning til disse flygtige spilleindsatser. De italienske banker styres af et
kriminelt oligarki, mens den italienske befolkning er hårdt ramt af morderiske
nedskæringer. Det samme gælder for Frankrig og andre steder i hele Europa.
Det, der er brug for, er et helt nyt kreditsystem, der er baseret på de områder
i verden – først og fremmest Eurasien – hvor regulær vækst i produktiviteten
finder sted. En sådan global reorganisering er den eneste måde, hvorpå man kan
redde hele nationer, der nu er ved at dø. Nøglespørgsmålet er: Hvordan vil
betydningsfulde magter, især Kina, Rusland og USA, tilpasse sig til det, der nu
er muligt med de omstændigheder, der vokser frem efter Obama? Se det i øjnene:
Obama er politisk gift, og jo før, han forsvinder fra den politiske scene, desto
tidligere kan de nødvendige ændringer lanceres.
Den umiddelbare genindførelse af Glass-Steagall er naturligvis det afgørende,
første skridt, men man må indse, at, som et resultat af de seneste årtiers
politik – især i de seneste 16 år med Bush og Obama – er der forrettet en hel
del skade, og det bliver vanskeligt hurtigt at rette op på det.
Tyskland kan blive et centralt element i disse ændringer, men kansler Merkel må
holde op med at beskytte den transatlantiske magts allerede døde system. Hun bør
give den russiske præsident Vladimir Putin plads til at operere. Hvis Putin og
Trump kan etablere direkte kontakt og udarbejde nogle løsninger, vil det
fungere. Eurasien opererer allerede på en måde, der styrker reel produktivitet.
En stor del af resten af verden lider imidlertid hungersnød. Putin forstår disse
successer i Eurasien – han ved, Asien er langt bedre faren end Europa. Trump har
instinktet til den samme forståelse.
Den model, der må vedtages, er de handlinger, som præsident Franklin Roosevelt

gennemførte i sine første 100 dage i embedet.[1] Dette vil kræve en del hårde
spark fra enige verdensledere. Der er intet alternativ.
Dette var ligeledes et fremtrædende emne under det netop afsluttede APEC-topmøde
for statsoverhoveder i Lima, Peru, hvor den kinesiske præsident Xi Jinping også
i sin rejse inkluderede statsbesøg i Ecuador, Peru og Chile, og hvor der er en
mobilisering i gang for at bygge den trans-oceaniske jernbane, der forbinder
Brasiliens atlanterhavskyst med Perus stillehavskyst.
(Fra Lyndon LaRouches medarbejderdiskussion, søndag, 20. nov. 2016)
Foto: Præsident Franklin D. Roosevelt underskriver Bankloven af 1933,
Glass/Steagall-bankopdelingsloven, 16. juni, 1933.

[1] Se: »Franklin D. Roosevelts første 100 dage – med hans egne ord«
http://schillerinstitut.dk/si/?p=7330

Xi Jinpings hovedtale ved APECledertopmødet i Lima, Peru:
’Styrkelse af partnerskab for større
fremdrift af vækst’
Det følgende er uddrag af den kinesiske præsident Xi Jinpings hovedtale for
Asien-Stillehavsområdets Økonomiske Samarbejde (APEC) ledertopmødet i Lima,
Peru, 19. november, 2016. Hele talen kan læses her:
http://www.globaltimes.cn/content/1019023.shtml
I dag er vi kommet til Lima fra hele verden for at forfølge de samme mål om
velstand for det asiatiske Stillehavsområde …

For to måneder siden afholdt vi et succesrigt G20-topmøde i Hangzhou, Kina, hvor
jeg selv og andre ledere førte dybtgående diskussioner og nåede frem til en
vigtig konsensus omkring betydningsfulde spørgsmål, som verdensøkonomien
konfronteres med … Vi aftalte, at, stedt over for risici og udfordringer, må
alle parter arbejde sammen i partnerskabets ånd om win-win-resultater, for at
styrke koordineringen af makroøkonomisk politik og finde kreative måder til
ansporing af vækst …
For at en regional handelsaftale skal vinde bred tilslutning, må den være åben,
inkluderende og til alles fordel. Vi må etablere en ramme for regionalt
samarbejde, der fremviser jævnbyrdig rådslagning, fælles medvirken og fælles
fordele. Et lukket og ekskluderende arrangement er ikke det rette valg.
I denne sammenhæng er opbygningen af et Frihandelsområde for det asiatiske
Stillehavsområde (FTAAP), som rammende af erhvervssamfundet anses for at være
APEC’s drøm, et strategisk initiativ, der er afgørende for det asiatiske
Stillehavsområdes velstand på længere sigt …
På et globalt plan er en ny runde af en revolution inden for videnskab,
teknologi og industri og globale værdikæder i færd med at blive formet på ny.
Alle disse udviklinger har føjet nye dimensioner til økonomisk globalisering …
For det andet, så bør vi styrke sammenhængskraften for at opnå sammenhængende
udvikling. Sammenhængskraft udløser potentiale og understøtter sammenhængende
udvikling. Vi må opbygge multidimensionalt netværk for sammenhængskraft, der
dækker det asiatiske Stillehavsområde. Efter otte år stiller Latinamerika atter
op som vært for APEC-mødet. Vi bør gribe denne anledning til at koordinere
programmer, der fremmer sammenhængen mellem Stillehavets to kyster, for at
støtte og styrke realøkonomien i hele området …
For tre år siden foreslog jeg initiativet for Bæltet-og-Vejen. Det har til
formål at styrke sammenhængskraften for at fremme den frie strøm af
produktionsfaktorer og skabe en platform for win-win-samarbejde og fælles
fordele for alle. Flere end 100 lande og internationale organisationer har
tilsluttet sig eller givet udtryk for støtte til dette initiativ og således
skabt en stærk kreds af venner, der er kommet sammen omkring en fælles vision,
gensidig tillid og venskab. Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB) er nu
i drift. Silkevejsfonden er på plads. Flere store projekter er blevet lanceret
og genererer enorme økonomiske og samfundsmæssige fordele … Kina byder alle
parter velkommen til at gå med i dette initiativ for at imødegå udfordringer,
være fælles om mulighederne og søge fælles udvikling.

For det tredje, så bør vi styrke reform og innovation for at skabe mere intern
drivkraft …
Vi bør skifte vækstmodel, resolut tilpasse økonomisk struktur gennem reform og
hæve multi-faktor produktivitet. Vi bør fremskynde koordinering af makropolitik,
med fast hånd fremme strukturreformer og forøge den positive afsmitning. Vi bør
fremskynde indsatsen for at udforske en ny filosofi, model og kurs for
udvikling, aktivere social kreativitet og på markedet flytte vore industrier og
produkter op ad den globale værdikæde og udvide rummet for udvikling.
For det fjerde bør vi promovere win-win-samarbejde for at smede stærke
partnerskaber … vi bør forpligte os til at opbygge et fællesskab for en fælles
fremtid[,] … og ethvert forsøg på at underminere eller ekskludere hinanden må
afvises …
I de seneste mange år efter udbruddet af den internationale finanskrise har Kina
bidraget med næsten 40 % af den globale vækst og har spillet en nøglerolle i at
være drivkraft i den globale, økonomiske genrejsning …
Vi vil promovere innovationsdrevet udvikling og erstatte gamle faktorer for
drivkraft for vækst med nye. Vi vil fortsætte med at forfølge strategien med
innovationsdrevet udvikling og intensivere strukturreformer inden for forskning
og udvikling for at udskifte en forældet tankegang og fjerne institutionelle
forhindringer, fuldt ud gøre indflydelsen af videnskabens og teknologiens rolle
i økonomisk og social udvikling gældende og trække på alle kilder til
innovation. Vi vil yderligere skabe en pulje af foretagenders, universiteters og
forskningsinstitutters bestræbelser, for at aktivere erhvervsorganisationer,
folk, markedet og kapitalen til at gøre innovationsbaseret udvikling til
drivkraften. Vi vil stimulere nye teknologier, nye industrier og nye
foretagender således, at fremskridt inden for innovation vil blive anvendt i
økonomiske operationer og forvandlet til nye kræfter, der driver væksten frem.
Vi vil promovere tovejs-åbenhed af høj standard for at levere win-win-resultater
…
Vi vil intensivere vores afgørende kamp mod fattigdom således, at, frem til
2020, alle de 55,75 mio. mennesker i Kinas landdistrikter, som lever under den
nuværende fattigdomsgrænse, vil blive løftet ud af fattigdom …
Kina har engageret sig forpligtende til fredelig udvikling og en win-winstrategi med åbenhed. Samtidig med, at Kina stræber efter sin egen udvikling,
vil Kina også arbejde for at fremme den fælles udvikling af alle lande i det

asiatiske Stillehavsområde og skabe flere muligheder for mennesker i vores
region.
Erhvervssamfundet, som den mest dynamiske kraft i den globale økonomi, spiller
en afgørende rolle som drivkraft bag reform, udvikling og innovation. Jeg håber,
I vil tage lederskab i forfølgelsen af win-win-samarbejde og yde nye bidrag til
økonomisk vækst i både det asiatiske Stillehavsområde, og i hele verden.
Foto: Kinas præsident Xi Jinping holder sin hovedtale ved APEC-topmødet i Lima,
Peru, 19. nov., 2016.

Kinas voksende økonomiske relationer
med Peru og Chile
varsler om rigdom for Latinamerika
15. nov., 2016 – Idet de citerede en nyhedsrapport i Xinhua i dag, rapporterer
Sputnik, at kinesiske og peruvianske virksomheder har underskrevet aftaler til
en værdi af $2 mia. inden for landbrug, tekstil, medicin, metaller, mineraler og
andre industrier, på sidelinjerne af denne uges APEC Forum, der begyndte den 14.
nov. I underskriftsceremonien skal der have deltaget flere end 100 regeringsfolk
og folk fra virksomhederne.
Aftalerne er en del af en relation mellem Kina og Peru, der er under udvikling.
Kinas præsident Xi Jinping, der vil være i Peru til både et statsbesøg og for
samtidig at deltage i APEC-topmødet den 19.-20. nov., før han fortsætter til
Chile til et statsbesøg, vil fremme de kinesisk-peruvianske relationer, sagde
den kinesiske ambassadør til Peru, Jia Guide.
»Med en investering i Peru på mere end $14 mia., er Kina ligeledes landets
største handelspartner, eksportdestination og kilde til importerede varer«,
skrev Jia i en artikel, der blev udgivet i Peoples Daily i dag, og han
tilføjede, at »flere end 170 kinesiske virksomheder har investeret og udviklet
virksomheder på peruviansk jord«. Han tilføjede, at Peru er det eneste
latinamerikanske land, der har etableret et omfattende, strategisk partnerskab,
så vel som også en omfattende frihandelsaftale, med Kina. Fra Chile sagde

udenrigsminister Heraldo Muñoz til Peoples Daily, at hans land forventer mere
kinesisk investering og bilateralt samarbejde inden for sådanne områder som
uddannelse af personel, udvikling af teknologi, rumforskning, fornybar energi og
modernisering af landbrug og minedrift, blandt andre områder. Han sagde også, at
Chile ser frem til, at kinesiske selskaber deltager i byggeriet af den binationale Agua Negra-tunnel, også kendt som »de to oceaners tunnel«, der vil
forbinde Chile med det nordlige Argentina og derfra videre frem til
Atlanterhavet.
I et interview i dag med Kinas CCTV, hvor han blev spurgt om Kinas initiativ for
Bæltet-og-Vejen (OBOR), understregede den chilenske ambassadør til Kina, Jorge
Heine, at Latinamerika må blive en del af dette kinesiske initiativ for
»yderligere at forbinde landene i det globale Syden indbyrdes« – den sydlige
halvkugle. At bygge bi-oceaniske korridorer er én måde at styrke denne indbyrdes
forbundenhed, sagde han.

Xi Jinping til APEC: Integration af
alle nationer, ikke division
18. november 2015 – Som et ekko af Putins opfordring i går til integration af de
eurasiske nationer gennem åbne (ikke-hemmelige) og inkluderende handelsaftaler,
kom den kinesiske præsident Xi Jinping onsdag med en stærk opfordring til APECnationerne om at fremskynde konstruktionen af Det Asiatiske Stillehavsområdes
Frihandelsområde (FTAAP) og promovere regional, økonomisk integration – og
angreb således implicit Trans Pacific Partnership, TPP.
I en tale til APEC-topmødet for topledere sagde Xi, at den konstante fremkomst
af nye, regionale frihandelsaftaler vækker bekymring for en fragmentering. Xi
foreslog, at man styrkede de åbne og inkluderende frihandelsarrangementer til
det yderste, på baggrund af ligeværdig deltagelse og hyppig konsultation.
»Vi har brug for at hellige os til win-win-samarbejde, modstå protektionisme og
fremme fair konkurrence«, sagde han.

Foto: Den kinesiske præsident Xi Jinping deltager i det 23. APEC Økonomiske
Lederes Møde i Manila, Fillippinerne, den 19. nov. 2015. (Xinhua)

