Vil Japan virkeliggøre det?
19. maj 2016 – Et faseskifte af enorme dimensioner er
undervejs i Asien. En markør er topmødet mellem Rusland og
ASEAN den 19.-20. maj i Sochi, Rusland. Mødets ’Leibnitz’ske’
slogan er, ”Mod et Strategisk Partnerskab for det Fælles
Bedste.” Præsident Putin har annonceret, at dette topmøde
bliver den største internationale begivenhed i Rusland i 2016.
De fleste af lederne for de ti ASEAN lande er personligt mødt
op, og præsident Putin har holdt bilaterale møder med hver
enkelt af dem over de seneste uger. Varmen og fortroligheden i
disse samtaler er ligeså vigtig, som de konkrete resultater i
form af investeringsaftaler, tættere handelsforbindelser og i
mange tilfælde forsvarssamarbejde.
Jin Liqun, den kinesiske præsident for den Asiatiske
Infrastruktur Investerings Bank (AIIB), var også tilstede på
topmødet og diskuterede finansiering af 16 projekter i
Ruslands fjernøsten til en samlet værdi af 8 milliarder
dollars. ”Det er STORT. Det er STORT,” sagde Lyndon LaRouche.
Mere kunne siges, men når dette ses sammen med andre
udviklinger, er der mulighed for det tætteste tænkelige
betroede samarbejde mellem Rusland, Indien, Kina og Japan i
Asien på det politiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige
område, der vil revolutionere Asien og verden.
På den kritiske Japan-flanke, vil Michael Billington i den
kommende udgave af EIR (d. 27. maj) rapportere, at ”den
japanske premierminister Shinzo Abe den 6. maj holdt et
ekstremt succesfuldt topmøde med Putin i Sochi, til trods for
at Obama krævede, at han aflyste besøget. Selv om det ikke
blev diskuteret offentligt, informerede kilder tæt på
forhandlingerne EIR om, at Abe og Putin enedes om en vej frem
imod at løse de territoriale stridigheder, som har forhindret
underskrivelsen af en fredstraktat mellem Rusland og Japan til
afslutning af 2. Verdenskrig. Offentligt har de to ledere

diskuteret en bred vifte af potentielle japanske
investeringer, mestendels i det fjernøstlige Rusland, i
energiproduktion, olie og gas, medicinske faciliteter,
transport, havne med mere. Det bør noteres, at lanceringen af
sådan udstrakt fællesudvikling også vil have betydningsfulde
implikationer for den koreanske halvø.
“Putin inviterede Abe til at deltage i det 2. Østlige
Økonomiske Forum
i Vladivostok den 2.-3. sept. Abe forventes at deltage, og at
afholde næste topmøde med Putin. Det Økonomiske Forum vil
samle internationale forretnings- og regeringsrepræsentanter
til diskussion om det økonomiske potentiale i Ruslands
fjernøsten og det Asien-Stillehavsområdet, såvel som
investeringsmuligheder.”
”Vil Japan virkeliggøre dette?” spurgte Lyndon LaRouche i
dag. ”I så fald er det en meget positiv udvikling for Asien
som helhed.” LaRouche sagde, at dette er hvad han var
involveret i tilbage i 1980’erne, da han besøgte Japan med sin
hustru Helga. ”Vi havde faktisk, blandt visse mennesker i
Japan…., – vi havde en gruppe af mennesker, som virkelig var
oppe på mærkerne, og havde evnen til at producere resultater,
– men det gik tabt.”
Undgå derudover letkøbte sammenligninger: Dette asiatiske
faseskift kan på ingen måde sammenlignes med Obama, eller
noget, der ligner Obama. Tværtimod. Den amerikanske økonomi er
kollapset – er ved at kollapse. Alt dette her, med at prøve at
lodde tingene, sammenligne den ene ting med den, fungerer ikke
mere. Man kan ikke drage en sammenligning med Obama; denne
økonomi er kaput. Visse tiltag bliver kørt frem, men der er
intet imponerende over det. Det synes som om, der er noget i
det, men det er der i virkeligheden ikke. Han er overhovedet
ikke troværdig; det er aldeles negativt.
Om Obamas fortsatte uhyrlige mørklægning af massemordet den
11. september, næsten 15 år efter, sagde LaRouche, ”Det er
aldeles kujonagtigt; mere eller mindre. Hele problemet er det

britiske anliggende, den britiske kongelige familie. Alt, hvad
saudierne var involveret i, var baseret på den britiske
kongelige familie. Det er, hvad disse politikere ikke
pointerer, og det er derfor de gør det på den måde, de gør. De
agter ikke at angribe de britiske interesser. Man er nødt til
at tænke på, hvad de finansielle interesser er, fra britisk
side, med hensyn til USA. Og det er det, de ikke taler om.”

