Obama er i gulvet, men ikke
dømt ude: Forøg presset
7. september 2016 (Leder) – De amerikanske mainstreammedier,
med New York Times i spidsen, er blevet tvunget til at
erkende, hvad verdensledere på denne uges topmøder i Asien
allerede ved: USA’s præsident Barack Obama var sat udenfor i
Hangzhou og Laos, med betydningsfulde nationer fra Eurasien og
andre dele af verden, der lægger sig på linje med det Nye
Paradigme, som tydeligst repræsenteres af Kinas program for
eurasisk udvikling, ’Ét bælte, én vej’.
Onsdag mødtes statslederne fra de 10 ASEAN-lande med kinesiske
ledere til det 25. ASEAN-Kina jubilæums-topmøde. Mødet var
intet mindre end en total afvisning af Obamaregeringens forsøg
på at udnytte den ulovlige afgørelse fra den Permanente
Voldgiftsret i Haag om det Sydkinesiske Hav og drive en kile
ind mellem Kina og dets naboer. ASEAN-lederne tilsluttede sig
Kina og aflagde løfte om at udvikle reglerne for operationer
for det Sydkinesiske Hav, og for fremme af programmerne for
den Nye Silkevej og den Maritime Silkevej, der allerede har
beriget utallige borgeres liv i området. Selv Forbes måtte
indrømme, at Kinas investeringer i områdets infrastruktur har
overtrumfet alle Obamaregeringens bravader.
Mellem friktionerne med de kinesiske myndigheder, der var vært
for G20-topmødet i Hangzhou, og Obamas skænderi med den
filippinske præsident Duterte over Obamas selvretfærdige
planer om at presse den filippinske leder til at opgive at slå
hårdt ned på narkohandlere og terrorister, har Obamas
præsidentskabs endegyldigt sidste besøg i Stillehavsområdet
sandeligt vist sig at være en absolut katastrofe.
På samme måde indikerer rapporter fra Mellemøsten, at den
syriske regering med støtte fra Rusland og Iran har
genoprettet belejringen af det sydøstlige Aleppo og afskåret

oprørsstyrker fra verden udenfor. Den totale genindtagelse af
Aleppo vil fundamentalt ændre kursen i den fem år lange krig
og vil tvinge Obama til endnu engang at vende sig mod den
russiske præsident Putin for at finde en udvej af den
diplomatiske/militære fiasko.
Obama er tydeligvis slået i gulvet. Men han er endnu ikke dømt
ude, og Lyndon LaRouche advarede i dag om, at Obama må holdes
under uophørligt pres for at forhindre yderligere handlinger,
såsom destabiliseringen af Brasilien, der var en pil, som
sigtede på BRIKS’ hjerte.
Obama står over for endnu et umiddelbart forestående nederlag,
der vil give resonans hele vejen til Riyadh og London. Formand
for Repræsentanternes Hus Paul Ryan meddelte onsdag, under
enormt, tværpolitisk pres, at JASTA-lovforslaget vil komme til
afstemning fredag.
Loven om retsforfølgelse af sponsorerne af terrorisme (JASTA)
vil gøre det muligt for ofre og pårørende, der mistede
familiemedlemmer i terrorangrebene 11. september (2001), at
retsforfølge det saudiske monarki. Som Daily Telegraph har
rapporteret i sommerens løb, så vil, hvis JASTA vedtages, det
britiske monarki også kunne retsforfølges for 11. september og
andre handlinger, hvor briterne har beskyttet og sponsoreret
international terrorisme. Præsident Obama har svoret at
nedlægge veto imod JASTA, hvis det når frem til hans
skrivebord – og det kunne meget vel ske på 15-års dagen for
11. september, hvor alles øjne er rettet mod New York City,
hvor
der
vil
blive
en
weekend
med
historiske
mindebegivenheder, centreret omkring Schiller Instituttets
kors deltagelse i fire mindekoncerter i New York og New
Jersey, til ære for dem, der døde i angrebene 11. september og
under de redningsaktioner, der fulgte.
Efter CDU’s slående nederlag i kansler Angela Merkels egen
hjemstat i Tyskland, (Mecklenburg-Vorpommern), hænger Merkelregeringen også ude i tovene. Det er afgørende, at der

vedtages en stor ændring i økonomisk politik i Tyskland, og
det kan kun ske i en post-Merkel, post-Schäuble situation.
Krisen i Deutsche Bank bliver mere og mere åbenbar, med
paralleller, der fremkommer i Thestreet.com og andre
finansielle udgivelser, mellem Deutsche Bank og Lehman
Brothers på tærsklen til bankerotten.
Vi er kommet til et virkeligt historisk øjeblik. Ledere, der
repræsenterer et flertal af verdens befolkning samles omkring
et nyt, fremtidsorienteret paradigme med samarbejde, og rækken
af topmøder, der startede i Vladivostok og forsatte i Hangzhou
og Laos har fremmet denne sag over al forventning.
Foto: Den filippinske præsident Rodrigo Roa Duterte tager
erhvervsledere i hånden, under ASEAN Erhvervs- og
Investerings-topmøde i Vientiane, Laos, den 6. september.
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