Et
helt
kontinent
skal
organiseres ind i det nye
paradigme.
Den 4. december (EIRNS) – Det centrale spørgsmål i historien
lige nu er: Kan vi få USA til at deltage i de igangværende
bestræbelser for – på internationalt plan – at organisere et
nyt paradigme på linje med Lyndon LaRouches opfordring til et
Nyt Bretton Woods til erstatning for det Britiske Imperiums
bankerotte system med plyndring og geopolitik?
Som Helga
Zepp-LaRouche fremhævede det i dag, er dette det store billede
der tegner sig i forbindelse med en vurdering af den
strategiske situation efter G20-topmødet i Buenos Aires.
“Hvis man vurderer resultaterne af mobiliseringen for at få en
fire-magts aftale mellem USA, Kina, Rusland og Indien for at
lancere et Nyt Bretton Woods-kreditsystem, hvilket ville
indlede et nyt paradigme for internationale relationer til
erstatning for geopolitikken,” udtalte Zepp-LaRouche, “kan man
kan sige, at vi stadig befinder os i en dobbelt dynamik.”
På den ene side forsøger kræfterne bag det gamle system
løbende at udøve maksimalt pres og skabe forstyrrelser for at
forhindre, at det nye system vinder frem. Inden G20-mødet
lancerede det Britiske Imperium en dobbelt operation
med provokationerne fra ukrainsk side i Sortehavet og en
eskalering af angrebene fra den særlige undersøger Robert
Mueller på præsident Donald Trump, hvor der blev truffet en
aftale om tilståelse med advokat Michael Cohen. “Alt dette var
udtænkt for at forhindre topmødet mellem Trump og Putin,”
sagde Zepp-LaRouche, “og man kan sige, at det var delvis
succesfuldt – men kun delvist.”
De lykkedes at sabotere det planlagte møde mellem Trump og
Putin, hvilket i betragtning af de strategiske spændinger

virkeligt er uheldigt. Men på den anden side var der positive
udviklinger på G20-topmødet, som var af strategisk betydning.
G20 burde være det organ, der tager fat på spørgsmålet om
faren for et nyt finansielt sammenbrud, og om at opbygge et
nyt system – og som naturligvis ikke kunne forventes at gøre
det, da der er nogle lande i det, der er ubøjelige modstandere
af ethvert nyt system. Men på sidelinjen af G20 fandt mødet
mellem den kinesiske præsident Xi Jinping og USA’s præsident
Donald Trump sted, et møde, som begge sider betegner som meget
succesfuldt.
“Måske endnu vigtigere,” fortsatte Zepp-LaRouche, “var det
faktum, at der på Putins anmodning fandt et trepartsmøde sted
med Xi, Putin og Indiens Modi. Og de var enige om regelmæssigt
at holde sådanne møder i RIC- regi (Rusland, Indien og Kina).
Det manglende fjerde land er naturligvis USA. Og det er for
alvor stadig op til os at organisere for at sikre, at det
sker.”
Præsident Trump har klart fornyet sit venskab med Xi, og han
tweetede i går også om perspektivet om et møde mellem sig
selv, Putin og Xi for at diskutere spørgsmålet om strategisk
stabilitet. “Så det er klart hans hensigt,” sagde ZeppLaRouche. “Men det betyder ikke nødvendigvis, at alle i hans
administration er af den opfattelse.” Hele det britiske
apparat forbliver i offensiven for at forhindre en sådan
firemagts-forståelse for enhver pris.
“Der er ingen måde hvorpå det nuværende system kan fortsætte.
Faren for et økonomisk sammenbrud, som vil føre til kaos, der
atter vil føre til krig, vil absolut hele tiden være til
stede, indtil systemet er udskiftet, “sagde Zepp-LaRouche. Hun
pegede på Schiller Instituttets kommende konference i USA i
februar som en lejlighed, hvor Lyndon LaRouches politik for et
nyt globalt økonomisk system vil blive drøftet, med tanke på
behovet for en klassisk kulturel renæssance som en del af det.
USA må på denne måde være internationalt orienteret med

henblik på at arbejde sammen med Kina, Rusland, Indien og
andre nationer for disse politikker. Dette er ikke en ny eller
fremmed ide, understregede Zepp-LaRouche. Dette er selve den
basis, hvorpå USA blev grundlagt: at gøre godt for andre. Det
er arven fra Franklin, Quincy Adams, Lincoln, FDR og mange
andre. Og det er det der gør Lyndon LaRouche til indbegrebet
af en amerikaner.
Der er et helt kontinent, som skal organiseres ind i det nye
paradigme, konkluderede Zepp-LaRouche. “Det store spørgsmål i
historien lige nu er: Kan vi få USA til at ændre sig på denne
måde? Vi kan gøre forskellen.”

