Xi appellerer til Trump:
Lad os ’Skue langt fremad og
sigte højt’
Leder fra LaRouche PAC, USA, 1. nov., 2017 – Aftenen før
Donald Trumps afrejse til Asien, tager den kinesiske præsident
Xi Jinping skridt til aktivt at forme tonen og indholdet i sit
forestående topmøde med præsident Trump den 8. nov., så vel
som også at væve Rusland og Indien ind i det fremvoksende Nye
Paradigme. I en tale, han holdt for den rådgivende styrelse
for Tsinhua Universitetets Skole for Økonomi og Management, og
som for en stor del er sammensat af indflydelsesrige,
amerikanske erhvervs- og finansledere, gentog Xi først sit
forpligtende engagement til at skabe gode relationer mellem
Kina og USA, baseret på økonomisk win-win-samarbejde, og
erklærede dernæst, at »Kina er villig til at arbejde med den
amerikanske side for at skue langt fremad og sigte højt« for
at etablere et »fællesskab for menneskehedens fælles fremtid«.
Når den kinesiske præsident opfordrer til at skue »langt
fremad« og sigte »højt«, så er det ikke blot tomme ord – som
vi er så vant til at høre fra intetsigende politikere i
Vesten. Husk, at Xi netop har ført sit land igennem Kinas
Kommunistiske Partis 19. Nationalkongres, der vedtog et
konkret perspektiv for at »bygge et smukt Kina og en smuk
verden« frem til år 2050, centreret omkring at udvide Bælte &
Vej Initiativet til hele planeten. Husk, at Kina har løftet
700 million af sin egen befolkning ud af fattigdom på blot tre
årtier, og at de nu er gået i gang med at hjælpe Afrika med at
gøre det samme, såvel som også alle andre dele af planeten,
der er intelligente nok til at acceptere deres tilbud om at
samarbejde. Og husk, at Xi Jinping har lagt et forslag frem på
bordet til USA om at tilslutte sig Bælte & Vej Initiativet,
næsten lige fra det øjeblik, hvor han havde lanceret denne
politik tilbage i 2013.

Det er ekstremt vigtigt, at Xi Jinping udtaler sig offentligt
forud for topmødet med Trump, lød Schiller Instituttets
forkvinde Helga Zepp-LaRouches kommentar i dag, for at skabe
et fordelagtigt klima for det afgørende møde. Han har på
forhånd lagt sine tanker og forslag ud, og det er godt, sagde
hun.
Tiden er nu inde til, at præsident Donald Trump tager imod en
lektion i statsmandskunst fra Lyndon LaRouche. Man kan ikke
besejre ens fjende ved blot at modgå hans angreb og afparere
hvert af hans stød – hvor absurde, disse end måtte være, som i
tilfældet med Robert Mueller-sagen. Man må gøre præcis det,
som ens fjende med sine angreb forsøger at stoppe én i gøre,
fordi han ved, at det betyder ødelæggelsen af hans eget,
bankerotte system. Gør det, din fjende mest frygter fra din
side, og anbring ham på ukendt, defensiv grund.
I dette tilfælde vil det sige, at Trump må handle som en ægte
statsmand og bruge sit topmøde med Xi Jinping om en uge fra i
dag til ivrigt at tage imod Kinas stående tilbud om at
tilslutte sig Bælte & Vej Initiativet. Og han må gøre sine
plageånder tavse ved at gøre deres herrer bankerot og hurtigt
genindføre Glass/Steagall-bankopdeling. Disse forholdsregler
vil gøre en ende på City of Londons og Wall Streets
spekulationsimperium – hurtigere, end man kan sige ’George
Papadopoulos’.
Foto: Den kinesiske præsident Xi Jinping (højre) møder sin
amerikanske modpart Donald Trump i sidstnævntes Floridaferiested, Mar-a-Lago, i USA, 6. april, 2017.
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