Trump vil mødes med Putin på
trods
af stormen over immigration,
der har til hensigt at stoppe
ham
25. juni, 2018 – Det bliver stadig mere sandsynligt, at
præsident Trump vil holde det »umulige topmøde« for anden gang
på en måned, med at mødes med den russiske præsident Putin i
Wien 15. juli. Der er allerede tegn, der viser mødets
potentiale med afslutning af mange års krig og terror i Syrien
og Afghanistan. Trumps beslutsomhed mht. fremme af
stormagtssamarbejde med Rusland, Kina (på trods af
fejltagelser og handelsspændinger), Indien og Japan fortsætter
med at gå fremefter og har det amerikanske folks støtte.
»Russiagate« er ved at blive et bandeord.
Der bør ikke herske nogen som helst tvivl om, at det aktuelle
hysteri over immigranter, som er blevet udløst af et par
liberale folkevalgte og en masse nationale og internationale
medier, er det ’sidste udfald fra skyttegraven’ for at række
ud efter Trumps afsættelse fra embedet – impeachment – eller
endda skabe omstændighederne for fysiske angreb imod ham – før
han og ledere som Putin og Xi Jinping totalt river den
britiske, geopolitiske »verdensorden« ned. Denne verdensorden,
med dens enkeltstående supermagt og ingen begrænsninger for
krige for regimeskifte, er langsomt ved at vige for fred.
Sammen med fred kommer muligheden for, at produktivitet og
økonomisk vækst kan blive frigjort i hele verden, såsom
igennem Kinas Bælte & Vej Initiativ for store
infrastrukturprojekter – selv, når Trump-administrationen
endnu ikke har vist forståelse for dette aspekt.

London, stadig verdens dominerende finanscentrum, kan ikke stå
imod dette. Endnu for blot to måneder siden arbejdede UK for
den totale isolation af Rusland med sagen om Skripalforgiftningen – som Theresa Mays regering nu gerne ser gå i
glemmebogen. Storbritannien var i færd med at trække Trump ind
i et britisk-fransk missilangreb mod Syrien og arbejdede hårdt
på at få en permanent amerikansk besættelse og store
militærstyrker i det land. Så var der City of Londons
finansavis, The Economists spotske overskrift, »Kim Jong Won«
(Kim Jong Vandt): mildest talt lovlig smart, usandt, og som
alt for tydeligt viser Londons had til den historiske
forandring, der nu opnås omkring Trump-Kim-topmødet.
Det er grunden til, at, når Trump-administrationen gør
nøjagtig det samme, som Obama-administrationen gjorde med
familierne, der immigrerede illegalt, så bliver Trump kaldt
for fascist af den Demokratiske fraktion, der forsøger at
afsætte ham fra embedet. Fakta er, at Obama aldrig nævnte
menneskehandelen, som bragte børn fra Mellemamerika til den
amerikanske grænse; præsident Trump har imidlertid fordømt det
for at indhøste $500 mio. om året – sandsynligvis et ekstremt
konservativt skøn – ved at handle med menneskeliv.
Den førende fortaler for »impeachment«, kongresmedlem Al Green
fra Texas, vil nu selv blive smidt ud af embedet af den
uafhængige LaRouche-kandidat, Kesha Rogers, i Houstons 9.
kongresdistrikt. Det er sådan, man skal tackle denne falske
impeachment-kampagne.[1]
Men, den eneste måde til fundamentalt at angribe disse
operationer for menneskehandel fra lande, der ligger ned
økonomisk, er udvikling, der skaffer produktiv beskæftigelse
og produktive gennembrud, både i USA og i disse lande. Det er,
hvad Kinas Bælte & Vej Initiativ gør for Kina og for mange
udviklingslande, inklusive i Latinamerika. Hvis Trumps Amerika
går med i dette store infrastrukturinitiativ, vil det også
have grundlaget for at afgøre uoverensstemmelserne vedrørende
handel. USA må udstede statslig kredit til byggeri af

infrastruktur og til produktive gennembrud for at gøre dette.
Og, USA må bryde Wall Street-bankerne op, før de i stedet
udløser endnu et spekulativt finanskrak.
15. juni udgav Helga Zepp-LaRouche et forslag om, at de store,
europæiske lande gik med i Kinas Bælte & Vej-udvikling i
Afrika, i stedet for at flå den Europæiske Union fra hinanden
over immigration.[2] Hendes forslag peger ligeledes på
grundlaget for den nødvendige handling i USA.
Men, præsident Trump må forsvares imod det britiskanførte
fremstød for at afsætte ham eller stoppe hans politikker for
stormagtssamarbejde. Lad der komme endnu flere »umulige
topmøder«.
Foto: For næsten et år siden på dagen mødtes præsidenterne
Trump og Putin sidste gang ansigt til ansigt på G20-topmødet i
Hamborg, Tyskland. 7.-8. juli, 2017. (en.kremlin.ru)
[1] Se Kesha Rogers erklæring, »Den økonomiske løsning på
immigrantkrisen«.
[2] Se Helga Zepp-LaRouches appel: »EU-topmødet må følge
Singapores eksempel«.

