G6, G7 eller G8?
Efterkrigstidens
britiske
imperieverden
er hastigt i færd med at
disintegrere
Leder fra LaRouchePAC, 8. juni, 2018 – Det britiske Imperiums
verden af det 20. århundrede – ofte fejletikkeret »det
Amerikanske Århundrede« – er nu i færd med at smuldre så
hurtigt, at selv BBC’s overskrift på dagens nyhedsdækning lød:
»Har Trump brudt den Særlige Relation?« I morges holdt
præsidenten en improviseret pressekonference på græsplænen
foran Det Hvide Hus, før sin afrejse til G7-mødet i Quebec, og
hvor han til pressen sagde, at »Rusland burde være med til
mødet … Det er måske ikke politisk korrekt, men vi har en
verden at styre«. Den nyvalgte italienske premierminister
Giuseppe Conte tweetede omgående: »Jeg er enig med præsident
Trump. Rusland bør atter indtræde i G8«.
Den franske præsident Macron havde i går grundlæggende set
ekskluderet USA af G7, selv inden Trumps »ugudelige«
invitation til Rusland. Macron sagde, vi kan fortsætte som G6
uden USA, mens den tyske udenrigsminister Heiko Maas sagde, at
uenigheden mellem Europe og USA ikke længere kan fejes ind
under gulvtæppet, og at Europa nu må søge andre alliancer. Med
hvem, tør man spørge?
I går roste præsident Trump, under sin fælles pressekonference
med den japanske premierminister Shinzo Abe, Kina og beskrev
Asien, som det virkelig er – en samling af »suveræne nationer«
(ikke »demokratier«), der lever efter »kerneprincipper, der
gør det muligt for forskellige nationer at trives og få
fremgang sammen i én smuk, fredelig atmosfære. Det er vi alle

glade for. Det er, hvad der nu sker!«
Putin på sin side nød et statsbesøg i Beijing i dag, dagen før
SCO-topmødet i Qingdao. Præsident Xi Jinping tildelte Putin
nationens første Venskabsmedalje under en storslået ceremoni i
Folkets Store Hal og kaldte Putin for »min bedste, inderligste
ven«.
G7 er et værre rod. The Telegraph udlagde her til morgen en
rapport fra »allierede« til præsident Trump, der sagde, at
Trump havde afvist premierminister Theresa Mays anmodning om
et bilateralt møde på sidelinjen af G7. »Ikke for noget«,
sagde en af Trumps allierede, »men hun er grundlæggende set en
skolefrøken. Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer godt ud
af det med hende.« Macron på sin side havde planlagt et
bilateralt møde med Trump, men Trump kom sent til Quebec, og
mødet blev aflyst.
Trump meddelte ligeledes, at han ville forlade G7 tidligt
søndag morgen og sprang over sessionen om klimaforandring og
miljø for at flyve til Singapore til sit (vigtigere) topmøde
med Kim Jong-un, planlagt til tirsdag.
G7 er blevet afsløret som en anakronistisk enhed, som er ude
af trit med det nye paradigme, der er centreret omkring Asien,
men som også når ud til hele verden gennem den Nye
Silkevejsånd. Trump er ved at bryde ud af Russiagate-svindlen,
som blev opsat af britisk efterretning og deres agenter i
Obama- og Bush-kredsene, hvilket vil sætte ham fri til at
deltage i opbygningen af en ny, økonomisk verdensorden. Denne
nye orden er hastigt ved at blive skabt og reflekterer
konceptet med de »Fire Magter«, som Lyndon LaRouche fremlagde
i 1990’erne – Rusland, Kina, Indien og USA, og som skaber en
ny, global, økonomisk struktur, baseret på kredit til den
reelle, fysiske udvikling af alle nationer og giver den
nødvendige og passende styrke til at afslutte selve konceptet
om Imperium, én gang for alle.

Dinosaurerne skriger op, men menneskeracen er endelig ved at
overvinde sin frygt for uhyret. Lørdag, 9. juni, afholder
Schiller Instituttet en konference i Manhattan, med Helga
Zepp-LaRouche som hovedtaler, og med talere fra Øst- og
Vesteuropa, USA, Rusland, Kina, Afrika og Sydvestasien.
Temaet, Dona Nobis Pacem (Giv os fred), tilsigter at give den
optimisme og kampånd, som kræves for at opnå denne historiske
sejr for menneskeheden. Opførelsen af Beethovens heroiske
Messe i C-dur, af Schiller Instituttets kor, vil give den
nødvendige skønhed, der, som Friedrich Schiller sagde, er den
nødvendige vej til sandheden.
Foto: Præsident Donald J. Trump ankommer til G7-topmødet. 8.
juni, 2018. (Official White House Photo by Shealah Craighead)

