Obama er blevet dumpet
– det er nu afgørende at
genoprette
relationerne
med
Putins
Rusland
Leder fra LaRouchePAC, 13. november, 2016 – At åbne for
forhandling og potentielt samarbejde mellem den russiske
præsident Putin, den nu valgte, tiltrædende amerikanske
præsident Trump og Kinas præsident Xi er nu sine qua non for
at bringe verden væk fra randen af verdenskrig og således gøre
en økonomisk genrejsning mulig, især i USA og Europa.
Ingen – hverken Trump eller nogen anden nation eller
betydningsfulde part – bør forhandle med Barack Obama. Obama
er færdig; hans TPP og TTIP »handelsaftaler« er færdige; hans
»Assad skal væk«-promovering af jihadister for at overtage
Syrien er færdig; hans bestræbelse med »omdrejningspunkt
Asien« for at besejre Kina er færdig. Og det samme er hans
lange forsvar af Wall Street imod det amerikanske folks vrede.
På paradoksal vis er, på trods af meget hysteri blandt
fremtrædende liberale, håbet om, at Wall Street kan brydes op
og dets magt over amerikansk politisk liv brydes, nu stærkere,
end det har været i mange år. At genindføre Glass/Steagallloven er dette håbs første instrument og mål, men potentialet
er at genoprette hele den tabte, amerikanske produktivitet,
tabte produktive beskæftigelse og levestandard, ødelagte
økonomiske infrastruktur; det tabte håb om en fremtid.
Dette er den mobilisering, som er i gang i LaRouchePAC for
november-december, for Lyndon LaRouches »Fire Love« for at
redde USA’s økonomi og dets folk.

Men, konfrontations- og krigsprovokationerne under hele Barack
Obamas præsidentskab, imod Rusland og Kina, må afvises på en
meget synlig måde, for at dette håb kan fremmes. Ruslands
Putin har allerede fremlagt specifikke forslag og tilbud om
samarbejde. Mange europæiske kræfter, der har været i
opposition mod sanktionerne og krigsoprustningen over for
Rusland, efterlyser direkte »topmøde«-drøftelser mellem Putin
og Donald Trump.

Og Kina udgør det eneste håb for Trump-administrationens evne
til at virkeliggøre sine storstilede planer om at bygge
ny, økonomisk infrastruktur. Uden samarbejde med Kina vil USA
hverken have kreditten eller de fysisk-økonomiske midler til
at bygge dette højhastigheds-jernbanenet,
elektricitetsnetværk, havne, lufthavne osv.
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Offentlige begivenheder demonstrerer nu, at ikke kun de
amerikanske vælgere, men også betydningsfulde grupperinger og
ledere i selve det Demokratiske Parti har dumpet Barack Obama
og hans administrations politik for »Wall Street og krig«, og,
sammen med Obama, også har dumpet Hillary Clinton, der i givet
fald ville være blevet hans, og hans politiks, efterfølger.
Senator Bernie Sanders’ erklæring i dag, »Hvis hr. Trump har
modet til at gå op imod Wall Street, vil vi arbejde sammen med
ham, spørgsmål for spørgsmål«, er et udfald fra progressive
Demokraters plan om at overtage partiet efter liget af Obamas
politik.
Vi ved ikke, hvad Trumps team vil gøre. Vi ved, hvad
amerikanske borgere må gøre for at sætte Kongressen til at
arbejde. Wall Street må betale for sin årtier lange økonomiske
ødelæggelse. Wall Street må brydes op, og dets finanskasinoer
lukkes ned – Glass-Steagall. Der må skabes ny kredit til
produktiv beskæftigelse og produktivitet.
USA må tilslutte sig de eurasiske magters Nye Silkevej, hvis

vi skal genrejse os økonomisk. Bestræbelserne på at
fremprovokere krig med disse magter – Obamas »eftermæle« – må
bringes til ophør.
Foto: Lyndon Larouche understregede søndag, at Putin vil
respondere favorabelt til en fornuftig tilnærmelse fra USA.
(foto: kremlin.ru)

