Trump i FN: Institutionerne
har fejlet –
vi skal gøre alle nationer
store
Leder fra LaRouchePAC 25. September 2018 – Præsident Donald
Trump talte på FN’s Generalforsamling i dag. Efter at have
taget æren for sine bedrifter igennem de første to år – især
udvidelsen af produktion og jobskabelse i USA – udvidede han
derefter sit “gør Amerika stort igen”-slogan, idet han
gentagne gange understregede den afgørende betydning af hver
nations kultur og værdier i forhold til at skabe fred og
udvikling internationalt. Som han sagde med hensyn til
narkotikabanderne og menneskehandlerne i Latinamerika: “I
sidste ende er den eneste langsigtede løsning på
migrationskrisen at hjælpe folk med at skabe en mere håbefuld
fremtid i deres hjemlande. Gør deres lande store igen”
I over 50 år har Lyndon LaRouche identificeret den krise, som
menneskeheden i det 20. århundrede, og stadig i dag, står over
for, som den fortsatte eksistens af de nedarvede
imperialistiske institutioner, der er oprettet og ledet af (og
til fordel for) det britiske imperium og dets finansielle
institutioner. Dette omfatter den elendige WTO (World Trade
Organisation), der håndhæver “frihandelspolitikker”, der
tjener til at fastholde de tidligere koloniserede nationer i
evig fattigdom, og sikre at de aldrig opnår industrialisering.
Det omfatter sådanne imperialistiske domstole som Den
Internationale Straffedomstol (ICC), der udelukkende anvendes
til at straffe de afrikanske og andre udviklingslandes ledere,
der nægter at følge diktaterne fra deres tidligere koloniale
herrer. Det omfatter mange af FN’s agenturer, der udgiver sig
for at være håndhævere af “menneskerettigheder”, men som
faktisk bruges til at retfærdiggøre økonomiske og militære

indgreb mod suveræne stater under Tony Blairs imperialistiske
“ansvar for at beskytte”-doktrin (R2P, Responsibility to
Protect, red.)
Efter 16 år med Bush og Obamas underdanighed til London er der
endelig en præsident, der har modet til at gå i lag med disse
institutioner og at insistere på, at menneskeheden kan gøre
det bedre. Ligesom præsident Trump har fastholdt sin
insisteren på, at USA skal være venner med Rusland, har også
hans åbne afvisning af den britiske “globalisering” – der er
oprettet for at opretholde imperiet – gjort briterne og deres
aktiver i USA, som kører det britiske kupforsøg mod
præsidenten, rasende. Deres panik er tydelig, da den åbenlyse
britiske rolle i kupforsøget, der fra starten af blev
identificeret af LaRouche og EIR, ikke længere kan skjules.
George Papadopoulos, et af målene for Muellers undersøgelse,
tog i sidste uge bladet fra munden, og sladrede om briterne og
deres “Five Eyes”-kontrol over kuppet mod Trump. I mandags
sagde den tidligere amerikanske statsanklager for Washington
DC,
Joseph
DiGenova,
på
WMAL-radiostationen,
at
“Storbritannien er centrum for konspirationen om at ramme
Donald Trump, Carter Page og George Papadopoulos”, alt imens
han pegede på både MI6 og GCHQ, som han identificerede som
“Storbritanniens hoved-efterretningsoperation”.
Trump har decideret forkastet frihandelspagterne, fupnummeret
med “global opvarmning”, ICC, “menneskerettigheds “-mafiaen og
den imperialistiske opdeling af “øst mod vest”- alt sammen
skabt af imperiet, for at påtvinge diktater fra London og Wall
Street over suveræne nationers rettigheder. Forsvaret af disse
rettigheder, som var frugten af den Westfalske Fred og den
europæiske renæssance, kræver den endelige afslutning på
imperiet og den geopolitiske tænkning, som ligger bag.
LaRouches ‘Politiske Action Commitee’ afholdt i dag en
demonstration i forbindelse med FN’s Generalforsamling, og bød
delegerede fra hele verden velkommen med en smuk plakat, der
bar teksten: “Salige er Fredsmagerne” med billeder af Trump,

der udveksler håndtryk med Vladimir Putin, Xi Jinping og Kim
Jong- Un. I sin tale undsagde Trump Iran, idet han hævdede, at
de er sponsorer for terror og undertrykker deres eget folk.
Det skal genkaldes, at Trump i sin tale sidste år ved samme
FN-begivenhed skældte ud over “Rocket Man” Kim Jong-Un som en
trussel mod menneskeheden. Dette er Trumps stil. I et tweet i
dag sagde han, at Irans præsident Hassan Rouhani ikke havde
accepteret hans invitation til at mødes, men at “han måske gør
det en skønne dag i fremtiden – jeg er sikker på at han er en
helt igennem elskværdig mand.” Præsident Rouhani sagde i sin
tale, at dialogen er mulig og nødvendig, samtidig med at han
forkastede Trumps afvisning af JCPOA. En sådan dialog er
nødvendig hvis den betændte krise på tværs af det såkaldte
Mellemøsten skal løses – ikke stykke for stykke, men i vidt
omfang, inklusiv den syriske krise og den israelskpalæstinensiske konflikt. Dette ville fratage briterne deres
primære ‘hanekampplads’, ligesom den koreanske fredsproces har
forpurret de imperialistiske bestræbelser på at tvinge
asiatiske nationer og andre til at “vælge side,” frem for at
slutte sig sammen i Ånden af Den Nye Silkevej.
LaRouchePAC-demonstrationen uddelte også appellen: “Lederne
for USA, Rusland, Kina og Indien skal skabe en ny Bretton
Woods!” Appellen identificerer den ventede eksplosion af den
finansielle boble i Vesten, samt den voksende panik i Europa i
takt med at EU selv falder fra hinanden. Trump fortsætter med
at sammenblande aktiemarkedet med den reale økonomi, hvilket
vil komme tilbage og hjemsøge ham, især hvis børsboblen
eksploderer før det afgørende midtvejsvalg – en fare, som
briterne muligvis beslutter at fremprovokere netop af den
grund. Det kunne løses, hvis Trump handlede nu sammen med de
andre nationer i “Fire-Magts”-gruppen og andre, der vælger at
deltage, og indkaldte til en Ny Bretton Woods-konference for
at gennemføre den nødvendige internationale omorganisering af
finanssystemet i henhold til Hamiltons principper, som
præsenteret i LaRouches foreslåede fire love.

