Det
Britiske
Imperium
kollapser i takt med,
at det nye paradigme vokser
frem
8. september 2016 (Leder) – Det Britiske Imperium har, ligesom
alle tidligere imperier, opretholdt sin evne til at plyndre og
dræbe i hele verden gennem »del og hersk«-operationer, der
satte potentielle venner og partnere op imod hinanden ved
hjælp af religiøse, etniske, nationale eller andre
geopolitiske brudlinjer. Denne politik for evindelige krige
kan ikke med held imødegås på en én-til-én basis. Den eneste
vej til fred og udvikling er et nyt globalt paradigme, som
demonstrerer overfor alle og enhver, at det, at blive
manipuleret ind i en konflikt, er en sikker metode til
selvdestruktion, alt imens det, at finde og gennemføre
politikker, er i ens egen, de »andres« og den menneskelige
race som helheds fælles interesse.
Dette er præcist, hvad der nu finder sted i et utroligt
hurtigt tempo i hele verden, i takt med at vi ser, at selve
tiden bogstaveligt talt går hurtigere. Vladimir Putin og Xi
Jinping har interveneret i næsten hver eneste imperialistiske
krise,
med
»win-win«-politikken
for
store
infrastrukturprojekter til erstatning for imperialistiske
krige. De tre på hinanden følgende konferencer i Asien i den
seneste uge – Vladivostok Østlige Økonomisk Forum om fælles
udvikling af det russiske Fjernøsten; G20-topmødet i Kina; og
ASEAN og Østasiatisk topmøde i Laos – har indført et nyt
paradigme, centreret om selve begrebet kreativitet, sådan som
Lyndon LaRouche længe har insisteret på (Xi Jinping har valgt
at kalde det »innovation«), for at erstatte det knækkede og
destruktive Britiske Imperium med et fællesskab af nationer,
dedikeret til menneskehedens fælles mål.

I løbet af de seneste uger har vi set den imperialistiske
kontrol over Tyrkiet blive brudt, da Tyrkiet oplevede at se
sig selv truet af kaos og ødelæggelse og vendte sig mod
Rusland, der nu arbejder sammen med Tyrkiet om at bygge
atomkraftværker, gasledninger og universiteter, og
selvfølgelig tager skridt til at knuse terroristsvøben i
Syrien.
I Asien har vi set den imperialistiske kontrol over
Filippinerne blive brudt af en ny regering, som modigt har
identificeret den kendsgerning, at fred og udvikling med Kina
er den eneste fornuftige fremtid, fremfor Obamas økonomiske
udplyndring af landets ressourcer og udnyttelse af billig
arbejdskraft, mens landet bruges som base for militær
konfrontation med Kina.
Selv i Europa og USA er potentialet for et dramatisk skift i
retning af fornuft i sigte. Den tyske udviklingsminister Gerd
Müller undsagde i går de »primitive kapitalistiske strukturer,
der er skabt gennem en globalisering uden begrænsning og
værdier«, og som har skabt »en situation, hvor 10 procent af
verdens befolkning ejer 90 procent af værdierne, og 20 procent
opbruger 80 procent af råvarerne og ressourcerne. Det kan ikke
fortsætte med, at denne saks gaber mere og mere. Det er nemlig
grundlaget for konflikter, spændinger og krige, og er årsag
til, at millioner af mennesker bliver flygtninge«.
Udviklingspolitik er fredspolitik, understregede Müller.
Og talskvinde for det russiske udenrigsministerium Maria
Zakharova meddelte onsdag, at Bibi Netanyahu og Abu Abbas i
princippet havde aftalt at mødes i Moskva. »I respons til
appellerne fra palæstinenserne og israelerne, bekræftede vi
vores beredvillighed til at arrangere et møde i Moskva. Vi er
overbevist om, at der er behov for at genoptage
forhandlingerne.« Ingen dato er blevet fastsat. Alt imens
sagde et typisk vestligt orakel, prof. Elena McLean, at
»sandsynligheden
for
succesfulde
drøftelser
er
ikkeeksisterende«, da angiveligt »intet fundamentalt har

ændret sig« mellem Israel og palæstinenserne. Men den
»fundamentale ændring« er faktisk sket i verden som helhed og
har brudt de imperialistiske kontrolmekanismer, hvilket netop
er grunden til, at der er en chance for en reel løsning på
selv denne betændte krise.
Og i dag ser vi dramatiske, om end forsigtige, skridt til at
inddrage selv de mest dødbringende af det Britiske Imperiums
dræber-satrapper – Saudi-Arabien og Israel. Efter at Putin
mødtes med prins Mohammed bin Salman (saudisk forsvarsminister
og anden vicepremierminister) i Kina sidste søndag, underskrev
de to nationers energiministre en historisk aftale om at
samarbejde om udvikling og markedsføring af olie, mens Rusland
har tilbudt at bygge 16 atomkraftværker i kongeriget. Xi
Jinping har også tilbudt saudierne en central placering i
forhold til Silkevejen – men at føre krig mod naboerne Yemen
og potentielt Iran, mens man sponsorerer terrorisme i hele
verden, vil ikke kunne sameksistere med et reelt
udviklingsprogram for landet, med russisk og kinesisk hjælp.
I USA er Kongressen trådt sammen, med en underdønning af en
folkestemning for en genindførelse af Glass-Steagall, for at
afslutte Wall-Streets kasino-økonomis ødelæggelser og
genoprette produktive investeringer – en folkestemning, der
tvang Glass-Steagall til at blive optaget på begge partiers
valgplatforme. De Glass-Steagall-lovforslag, der er fremsat i
begge Kongressens huse, kan og må blive tvunget til at komme
til afstemning og omgående blive vedtaget.
Få hele historien om Glass-Steagall
Vil Obama nedlægge veto imod Glass-Steagall? Lige så sikkert,
som han har skabt den ene krig efter den anden, myrdet
utallige uskyldige og støttet terrorister for at nå sine mål
med »regimeskift«. Det er derfor, Obama må fjernes nu – og
ikke efter en vanvittig valgproces mellem to værktøjer for
Wall Street. Der er ingen tid at spilde, men al mulig grund
til at være optimistisk, eftersom »forandring« er blevet det

nye normale.
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