Bælte & Vej Fyrværkeri
Leder fra LaRouche PAC, 3. juli, 2017 – Koncerten i Carnegie
Hall, New York, i slutningen af sidste uge og det
efterfølgende symposium for at hædre Sylvia Olden Lees
arbejde, samt den forestående konference, »Mad for Fred«, i
slutningen af denne uge, udgør de to »bogstøtter«, der leverer
det idémæssige lederskab og den programmatiske direktion for
det, der er i færd med at blive én af de mest dramatiske uger
for internationalt diplomati i nyere historie.
For det første er der topmødet den 4. juli i Moskva mellem den
russiske præsident Vladimir Putin og den kinesiske præsident
Xi Jinping, med forventede resultater, der har fået begge
sider til at karakterisere mødet som »årets begivenhed«. De
planlægger at konsolidere koordineringen af Kinas Bælte & Vej
Initiativ med den russiskledede Eurasisk Økonomisk Union; de
vil åbne nye områder for videnskabeligt samarbejde, inklusive
det Arktiske Område; og de har til hensigt at arbejde tæt
sammen for at bekæmpe terrorisme, narkotikahandelen og andre
trusler mod global sikkerhed.
Som Helga Zepp-LaRouche bemærkede i dag, så tager Xi-Putintopmødet form af det afgørende spørgsmål i denne strategiske
kombination af begivenheder. Derimod truer G20-mødet den 7. –
8. juli i Hamborg med at blive mere et gadekarneval end et
seriøst topmøde: USA’s finansminister Steven Mnuchin og
Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble har gjort fælles
sag i et forsøg på at bandlyse enhver diskussion af en seriøs
finansreform, såsom Glass-Steagall og LaRouches Fire Love, som
alene ville kunne give G20-topmødet mening og gøre den
transatlantiske sektor i stand til at tilslutte sig Bælte &
Vej Initiativet.
Men de såkaldte »sidelinjer« af G20-topmødet ser ud til at
blive langt mere produktive end den formelle dagsorden, som
Merkel-regeringen
har
sat
for
selve
topmødet.

Statsoverhovederne for Kina, Japan, Sydkorea og selvfølgelig
USA har planlagt mange møder på sidelinjerne af topmødet.
Ruslands Putin har planlagt ikke færre end 11 bilaterale møder
på topmødets sidelinjer – og dette omfatter ikke hans
forventede møde med den amerikanske præsident Donald Trump,
det møde, der »er afgørende, og som alle har ventet på«, med
Kreml-assistent Yuri Ushakovs ord.
Hvis USA, Rusland og Kina kan arbejde sammen, kommenterede
Helga Zepp-LaRouche, så findes der en vej ud af den nuværende
sammenbrudskrise. Dette vil kræve en desarmering af de
multiple provokationer, som det bankerotte Britiske Imperium
lægger i vejen for dem – fra Syrien til det Sydkinesiske Hav
og til Koreahalvøen – og de må nødvendigvis adressere krisen
med finanssammenbruddet, som er det Damoklessværd, der hænger
over Vesten, og det må ske gennem de eneste programmatiske og
idémæssige redskaber, der vil virke: nemlig dem, som Lyndon
LaRouche har foreskrevet i sine »Fire Love«.
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