USA: Senator Mike Gravel ved
FN:
Kinas
politik
tilbyder
løsninger på Obamas ulykker
14. september, 2015 – Forhenværende senator for USA, Mike
Gravel fra Alaska, præsidentkandidat for det demokratiske
parti i 2008, og mangeårig skarp kritiker af USA’s
udenrigspolitik, inklusive Obama-regeringens, fortalte i dag
FN’s presse i New York, at Kinas politik tilbyder løsninger på
verdens økonomiske og politiske krise. Gravel henviste til
Kinas udviklingspolitik med ”Et bælte, en vej” for global
infrastruktur som løsningen på verdens økonomiske krise og
sagde, at han ikke kunne se nogen løsning komme fra Obamas
USA.
”Dette er Silkevejen, som ikke har noget at gøre med
militarisme at gøre”, forklarede han. ”Dette er Silkevejen,
som er designet til den økonomiske forening af Asiens og
Europas kontinenter gennem Eurasien – og det vil være et
system med jernbanetransport, med veje og med investeringer
langs med vejen gennem denne proces, og derefter med
udvidelser mod syd ind i Arabien og Iran.
”Så når vi ser på den totale plan – og organisationen EIR,
Executive Intelligence Review, har udgivet et hæfte om den,
som er helt fantastisk i sine detaljer.”
”Der er ikke involveret nogen plan om overherredømme”, sagde
Gravel og tilføjede: ”Man kommer, man tilslutter sig, og det
er ingen betingelse, at man er enig om alle facetter af deres
politik. … Og BRIKS er også i færd med at etablere en
finansinstitution for at imødegå det, der foregår med IMF og
Verdensbanken.

Senator Gravel gjorde også rede for den ”forfærdelige”
udenrigspolitik, som føres af USA’s neokonservative, så som
Victoria Nuland, med Obamas støtte til Ukraine. Den russiske
præsident Putin reagerede og handlede intelligent for at
forhindre krigen i at eskalere, ved at annektere Krimhalvøen,
fremførte Gravel. Obama, sagde han, er en fortsættelse af
Bush-administrationen i 1988 og dens neo-konservative.
Gravels to timer lange pressekonference affødte mange
spørgsmål fra de 20-30 fremmødte pressefolk. De indbefattede
Kinas People’s Daily, China Daily, Xinhua, og Wenhui Daily;
Itar Tass fra Rusland; Deutsche Welle Radio, det tyske
presseagentur og taz.de fra Tyskland; The Wall Street
Journal og wnd.com fra USA; Italiens La Stampa og Ansa news
agency; Canadas Global Research; Pakistans The Dawn og
Associated Press fra Pakistan; Al Akbar fra Beirut; Al Hurra
TV, fra Mideast Broadcasting Network; Salima Press, iransk,
bulgarsk and japansk presse, samt andre.
Senator Gravel blev introduceret af medlem af FN’s
korrespondentsammenslutning, Joe Lauria fra Wall Street
Journal, som rapporterede, at han havde rejst sammen med
Gravel i begyndelsen af 2008, da denne, som demokratisk
præsidentkandidat, deltog i en debat med 8 andre kandidater,
deriblandt Hillary Clinton og Barack Obama. Lauria sagde, at,
i 1971 havde Daniel Ellsberg taget skridt til at afsløre de
tophemmelige efterretninger, der var indeholdt i Pentagondokumenterne om Vietnamkrigen, men at ”kun senator Mike Gravel
havde mod til at påtage sig at indlæse de klassificerede
dokumenter i Kongressens Protokol. (Fordi der ikke var et
beslutningsdygtigt Senat, måtte Gravel indkalde til en høring
i Komiteen for Bygninger og Grunde, som han var formand for
29. juni 1971, og, under pressens tilstedeværelse, oplæste
han ved høringen Pentagon-dokumenterne,
der senere blev
udgivet af Beacon Press med titlen: ”Senator Mike Gravels
udgave af Pentagon-dokumenterne.)
Senator Gravel fortalte tilhørerne fra pressen i dag:

”Vi behøver ikke prædike om dette forfejlede demokrati rundt
omkring i verden. Obama er en fortsættelse af Bushadministrationen i 1988, og dens neo-konservative. I 1998
pressede disse neo-konservative Bill Clinton til at angribe
Syrien, Irak og Iran. Formand for Den Nationale Fond for
Demokrati; Det amerikanske Fredsinstitut, Steven Hadley
krævede, at Syrien blev bombet og Ukraine militariseret. NATO
er en forlængelse af hele dette kompleks, og dets virkninger
strækker sig ind i indenrigspolitik.”
Som et eksempel på dette nævnte senator Gravel ”Obamacare”,
som han sagde, er tre gange så dyrt som sammenlignelige
sundhedssystemer i resten af verden, og tilføjede, at USA har
det dårligste servicesystem. USA’s befolkning ønskede et
regeringsbetalt system, sagde han; Obamacare
forsikringsselskaber og medicinalindustrien.
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