Putins
østrigske
værter
bekræfter,
’Rusland er en vigtig del af
Europa’
Leder fra LaRouchePAC, 5. juni, 2018 – Der er grund til
optimisme. På trods af den forfærdelige ødelæggelse, der
foregår i Yemen, Gaza, Syrien og andre steder i Asien, samt
andre punkter, der er ofre for stridigheder, fremprovokeret af
britisk geopolitik, så er der også udviklinger, der giver
grund til håb og handling. Disse begivenheder skiller sig ud.
I dag i Europa blev den russiske præsident Vladimir Putin
modtaget til et statsbesøg i Østrig, hvor dialogtemaet blev
anslået, og man således gik imod alle de beskidte, britiske
operationer til dato, der tilsigtede at dæmonisere Putin og
hans nation. Den østrigske præsident Alexander Van der Bellen
sagde i sin velkomst, »Rusland er afgjort en vigtig del af
Europa«. Desuden vil Østrig 1. juli overtage det roterende
formandskab i den Europæiske Union for de næste seks måneder.
Med hensyn til sanktioner, sagde den østrigske kansler
Sebastian Kurz, at de ikke vil bukke for Bruxelles vedr. EU’s
nuværende politik med anti-russiske sanktioner. Men østrigske
ledere har indikeret, at de vil handle for at skære ned i
Bruxelles, dvs., at få en stor kohorte af bureaukrater fra EUkommissionen fyret!
Om sanktionerne sagde præsident Putin, at fremgangsmåden er
»skadelig for alle – for dem, der initierede den, og for dem,
der er dens mål«. I dag underskrev Gazprom og Østrigs OMV en
aftale om en forlængelse frem til 2040 af deres oprindelige,
50-årige aftale om levering af naturgas fra Rusland til
Østrig. Da medierne plagede Kurz med, hvorfor Østrig ikke
køber amerikansk LNG, påpegede han, at det er tre gange så

dyrt.
I dag observerede Helga Zepp-LaRouche, at en større del af
Europa bevæger sig i retning af Rusland, selv om det
undertiden er af de forkerte grunde – nemlig, fordi de ikke
kan takle USA. I mellemtiden fortsætter NATO-fortalere for
konfrontation med deres provokationer. I denne uge har NATO’s
Operation Saber 18.000 troper i en militærøvelse i de baltiske
lande for at træne forsvar imod angivelig, potentiel »russisk
aggression«.
Det, folk må forstå, for at hele billedet skal stå skarpt, er
den faktor, som Det britiske (døende) Imperium spiller i alt
dette, især som dem, der står bag kupforsøget mod det
amerikanske præsidentskab. Af betydning i denne henseende er
den artikel, som i går blev udlagt på websiden for tænketanken
Russisk Råd for Internationale Anliggender (RIAC), der har
forbindelse til den russiske stat. Artiklen har titlen, »No
More Doubt: It’s the U.K., Not Russia, That Meddled in the
U.S. Elections« (Der er ikke længere nogen tvivl: Det var
U.K., ikke Rusland, der blandede sig i de amerikanske valg),
af Harley Schlanger, der identificeres som vicepræsident for
Schiller Instituttet i USA og national talsmand for Lyndon
LaRouche. RIAC’s bestyrelse inkluderer udenrigsminister Sergei
Lavrov og Andrei Fursenko, assistent til præsident Putin.
Schlangers artikel siger,
»LaRouche-bevægelsen i USA har lige fra begyndelsen
rapporteret, at der ikke var nogen russisk indblanding eller
aftalt spil med Trump, men derimod en fælles indsats fra
amerikanske og britiske efterretningstjenesters side på at
besejre Trump, eller fjerne ham, når han først var blevet
valgt«.
Han konkluderer,
»At Trump måske ville bringe USA ind i et fuldt og helt
samarbejde med det fremvoksende, Nye Paradigme, der anføres af

Kina og Rusland, skabte den hysteriske respons på valget af
Trump og skabte den fiktion, der kendes som Russiagate. Dette
er det, som fuldender billedet og gør det klart, hvorfor denne
operation for regimeskifte mod Trump må lukkes ned«.
Putin henviste til konsekvenserne af den fremkaldte tummel i
USA i et langt interview 4. juni med det østrigske netværk ORF
TV. Som svar på et anmassende spørgsmål om, hvorfor det tager
så lang tid med et Trump-Putin-møde, sagde Putin, »For så vidt
angår personlige møder, så mener jeg, at muligheden for
sådanne møder i vid udstrækning afhænger af den interne,
politiske situation i USA«.
Putin gennemgik specifikke områder, hvor arbejde finder sted
mellem de to nationer, og sagde, »Jeg håber, at dette arbejde
i USA’s og Ruslands, ja, i hele verdens interesse, en dag vil
begynde, inkl. mellem os personligt«.
For det tredje, så går udviklingerne fremad mht. Koreahalvøen.
I går aftes sagde Det hvide Hus, at, 12. juni i Singapore vil
det første møde begynde kl. 9 mellem Kim Jong-un og præsident
Donald Trump. Embedsmænd fra USA og D.P.R.K. har haft deres
femte session om forberedelser, denne gang holdt i den
demilitariserede zone (DMZ). Her til morgen tweetede Trump,
»Møde i Singapore med Nordkorea vil forhåbentlig blive
begyndelsen til noget stort … vi får snart at se!«
Dagens begivenheder viser alle, at der findes løsninger i
verden og indikerer ligeledes, at de kommer i forbindelse med
den dynamik, der er i gang mellem Rusland og Kina, som, sammen
med Indien, udgør et område, der dækker næsten 3 mia. af
verdens befolkning. Hvis vi fremmer dette samarbejde og
besejrer kupoperationen i USA, vil optimismen blive belønnet.
Der findes retfærdig hævn. Helga Zepp-LaRouche bemærkede igen
i dag, »Erinyernes og Ibykus’ princip arbejder«.
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