Helga
Zepp-LaRouche
kommenterer Merkels besøg i
Det Hvide Hus
18. marts, 2017 – »Atmosfæren kunne næppe have været mere
urolig mellem kansler Angela Merkel og den amerikanske
præsident Donald Trump under hendes besøg i Det Hvide Hus.
Intet håndtryk for kameraerne, næsten ingen øjenkontakt og
stramme ansigter hos dem begge. Ikke alene er kemien mellem
dem ikke god, men det er åbenlyst, at der i den aktuelle,
transatlantiske geometri ikke kan findes nogen løsning på
spændingerne. Der er ikke desto mindre en løsning i sigte, men
den kan kun findes på et helt andet, højere niveau: win-winsamarbejdet med Kina og Den Nye Silkevej, som både USA og
Tyskland er blevet inviteret til at deltage i.«
Således lyder Helga Zepp-LaRouches indledende betragtninger i
en analyse for den tyske ugeavis, Neue Solidarität, skrevet
den 18. marts, én dag efter den tyske kansler mødtes med den
amerikanske præsident. Fr. Zepp-LaRouche er formand for det
tyske, politiske parti Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet
(Bürgerrechtsbewegung Solidarität; BüSo), og hun stiftede det
internationale Schiller Institut.
Zepp-LaRouche fortsætter: »I betragtning af, at valget af
Trump betød et nederlag for Hillary Clintons neoliberale,
neokonservative politik, Clinton, som Trump kaldte ’Amerikas
Angela Merkel’, og at Merkel blev anset for at være ’Obamas
nærmeste allierede’, kunne man ikke forvente, at de to ville
være på bølgelængde. New York Times havde således følgende
titel på sin dækning, ’Merkel møder Trump, forsvareren versus
udbryderen’. Da en korrespondent fra Die Welt, under en fælles
pressekonference, forsøgte at provokere Trump ved at rejse
spørgsmålet
om
anklagerne
om,
at
britisk
efterretningstjenestes GCHQ havde aflyttet ham for Obama-

administrationen, vendte Trump sig mod Merkel og kommenterede
humoristisk: ’så har vi i det mindste noget til fælles’. Det
høstede Trump latter for, mens fr. Merkel knap kunne mønstre
et smil.«
Lignende uoverensstemmelser kom op til overfladen, fortsatte
Zepp-LaRouche, ved G20-finansministermødet i Baden Baden, hvor
de ikke kunne blive enige om formuleringer omkring
»protektionisme« og »fair trade«.
Efter Helga Zepp-LaRouches mening er dynamikken, skabt af
Kinas diplomatiske initiativer for at forberede Bælt & Vejforummet den 14.-15. maj i Beijing, langt mere lovende.

