Helga Zepp-LaRouches Appel
til
den amerikanske befolkning:
Hjælp jeres præsident Trump
med
at
opfylde
sine
valgløfter
og genindføre Glass-Steagall
21. juli, 2017 – Der er nye udviklinger i verden, som de
fleste amerikanere virkelig ikke har den fjerneste anelse om,
fordi de gængse medier ikke rapporterer om det. Det er, at der
meget hurtigt er ved at vokse en ny geometri frem i verden,
som præsident Trump relaterer positivt til. For næsten fire år
siden indledte Kinas præsident Xi Jinping en politik, som han
kaldte den Nye Silkevej. Det, som det rent faktisk er, er – i
traditionen efter den asiatiske Silkevej – at opbygge
infrastrukturen i planetens indlandsområder i Asien, i
Eurasien, i Afrika, i Latinamerika. Denne politik har
forandret verden til det bedre. Det er blevet en særdeles
attraktiv model, fordi den tilbyder den form for udvikling,
der ikke var der før. Derfor er folk i Latinamerika og Afrika
meget glade, for de ser for første gang håb og muligheden for
at overvinde fattigdom for altid.
Præsident Trump har etableret en meget god relation med
præsident Xi Jinping. Lige siden mødet på Mar-a-Lago i Florida
i april, er de to kommet virkelig godt ud af det med hinanden.
Der er en meget god kemi mellem dem, og dette møde fungerer
virkelig godt. Som et resultat sendte præsident Trump en
repræsentation på meget højt niveau til Bælte & Vej Forum, som
var et topmøde om dette nye initiativ, og som omfattede 110

nationer. USA blev repræsenteret af Matt Pottinger. I
mellemtiden har de indgået mange positive aftaler –
investeringsaftaler – især om eksport og import mellem USA og
Kina.
Mødet mellem præsident Trump og præsident Putin fra Rusland i
forbindelse med G20-topmødet i Hamborg var ligeledes meget
positivt. På trods af forsøgene på at forhindre denne form for
samarbejde, så indgik de en aftale om en våbenstilstand i
Syrien og bragte håb om en afslutning på denne forfærdelige
krig i dette land; og de-konfliktionen mellem de to
militærstyrker fungerer.
På en anden front, nemlig Nordkorea, har den nye præsident
Moon for Sydkorea ligeledes tilbudt direkte samarbejde mellem
de to landes militær og diskussioner med Nordkorea. Dette
støttes af Kina. Så med præsident Trumps nye, strategiske
politik og forbedringen i relationerne mellem USA og Kina, og
mellem USA og Rusland, befinder vi os potentielt i en helt ny
geometri. Hvis præsidenterne for de tre mest magtfulde lande
på denne planet – USA, Kina og Rusland – kan arbejde sammen om
at løse problemerne i brændpunkterne, men også mere generelt
etablere fuldstændig nye relationer og gå tilbage til en ny
detente og afslutning af den Kolde Krig; så er dette så
vigtigt for verdensfred og hele menneskehedens levebrød.
Der er dog et stort problem, en Akilleshæl. Det er, at, pga.
den enorme kampagne imod Trump, Russia-gate, hele
dæmoniseringen af Trump, har det endnu ikke været muligt for
ham at opfylde sine valgløfter mht. økonomien. Og USA’s
økonomi er virkelig i færd med at kollapse; tallene er absolut
afslørende. Der er bankerotter, og vi står på randen af at få
endnu et kollaps som i 2008; men denne gang langt, langt
større, for alle tallene er langt værre. Infrastrukturen
kollapser. I New York har man i øjeblikket »Helvedessommeren«,
med brand i tog og folk i panik; dette er simpelt hen en
fuldstændig uholdbar situation. Det er derfor ekstremt
presserende nødvendigt, at præsident Trump bliver støttet i

opfyldelsen af sine valgløfter om at investere mindst $1
billion i den amerikanske infrastruktur. Han har modtaget
tilbud fra Kina, der tilbyder at investere $60 milliard i
amerikaske statsobligationer, som Kina ejer, i infrastruktur i
USA. Der er andre tilbud om sådanne investeringer.
Problemet er, at der netop nu foregår en stor kamp.
Demokraterne, der står bag Russia-gate, vil ikke tage ansvaret
for årsagerne til, at de tabte valget; men det var politikken
med globalisering, der gjorde de rige rigere og flertallet af
befolkningen fattigere, og så selvfølgelig disse
interventionskrige, der skaber ødelæggelse over hele planeten.
Og Demokraterne vil ikke tage ansvaret for dette, og de vil
ikke slippe Russia-gate. Men også de neokonservative i det
Republikanske Parti forsøger at forhindre Trump i at forbedre
relationerne med Rusland og med Kina; og i særdeleshed i at
gennemføre nye love for Wall Street.
Men, dette er den afgørende ting. Trump må opfylde sit
valgløfte om at gennemføre Glass-Steagall og gå tilbage til
det Amerikaske Økonomiske System, som han har nævnt i flere
taler; at han ønsker at gå tilbage til Alexander Hamiltons,
Henry Clays, Abraham Lincolns og Henry C. Careys politik og
gennemføre Glass-Steagall. Men han kan ikke gøre det alene.
Han er involveret i så mange kampe, at han har brug for jer.
Jeg appellerer til jer; støt jeres præsident på dette
tidspunkt i hans kamp. Vi befinder os på en enorm, historisk
korsvej; vi kan rent faktisk bevæge verden ind i sikkerhed og
forsøge at overvinde faren for termonuklear krig og
civilisationens udslettelse, for altid. Jeg sagde for flere
måneder siden, at, hvis præsident Trump lykkes med at forbedre
relationerne med Rusland og Kina, kan han blive én af de
største præsidenter i amerikansk historie. Det er fortsat min
absolutte overbevisning; men han kan ikke gøre det alene.
Tillad mig derfor, fra udlandet, at appellere til jer som
amerikanske patrioter. Hjælp præsident Trump med aktivt at
opfylde sine løfter.

