Briternes
G20‘krigsdiplomati’ går i højt
gear
Den 18. juni (EIRNS) – Det Britiske Imperium er fast besluttet
på at forhindre præsident Donald Trump i at sætte sig ned
sammen med Ruslands Vladimir Putin, Kinas Xi Jinping og
Indiens Narendra Modi på det kommende G20-topmøde d. 28.-29.
juni i Osaka, Japan, for at tage fat på planetens største
problemer i en samarbejdsvillig ånd. De frygter, at en helt ny
økonomisk verdensorden hurtigt kunne blive resultatet af et
sådant samarbejde og dermed bringe deres imperium til dets
velfortjente fald.
For at forhindre dette er briterne og deres allierede i
Washington ude efter at slippe krig løs i Mellemøsten, at
foretage massive cyber-angreb mod Ruslands infrastruktur, at
føre økonomisk krig mod Kina og at udføre et de facto kup mod
præsident Trump, for at få frie hænder til at føre denne
politik ud i livet. Som følge heraf er faren for en optrapning
til egentlig atomkrig mellem USA og Rusland og Kina større end
på noget tidspunkt siden den cubanske missilkrise i 1962.
Putin har advaret om, at “hvis vi ikke holder denne
‘ildsprudende drage’ under kontrol, hvis vi lader den ‘slippe
ud af sækken’ – Gud forbyde det – kan dette føre til en global
katastrofe.” Hans diplomater gentager substansen af disse
bemærkninger
næsten
dagligt.
Kinas
statsråd
og
udenrigsminister Wang Yi har advaret USA om “ikke at åbne
Pandoras æske” med dets eskalerende provokationer omkring
Iran.
På trods af denne farlige udvikling indledte præsident Trump
den 18. juni en telefonsamtale med præsident Xi, og meddelte
senere at de to ledere ville have et “udvidet møde” på

sidelinjen af G20-topmødet. Xi sagde omvendt, at han var parat
til at “udveksle synspunkter om grundlæggende spørgsmål
vedrørende udviklingen af forholdet mellem Kina og USA.” Hvad
angår et muligt møde mellem Trump og Putin, er der endnu ikke
aftalt noget i så henseende.
Bekræftelsen af mødet mellem Trump og Xi er et opmuntrende
skridt, men alene god vilje er ikke tilstrækkeligt til faktisk
at finde en løsning på den nedbrydende krise, der gennemsyrer
hele det transatlantiske finansielle og politiske system. Det
kræver et skift til et helt nyt paradigme med hensyn til
økonomi, politiske relationer, til selve tænkningen – en ny
renæssance af den slags der i princippet findes i Lyndon
LaRouches liv og værk.
Med denne vision klart i fokus og med den påtrængende
nødvendighed af den strategiske krise, der er over os, vil
LaRouche-bevægelsen nu på fredag den 21. juni vise to videoer
om Lyndon LaRouche, den første er en rystende dokumentar om
hans retssag og fængsling; den anden om mindehøjtideligheden
den 8. juni: “The Triumph of Lyndon H. LaRouche, Jr.” –
videoer, der sammen råber på LaRouches fulde frifindelse,
således at hans ideer kan tages op af præsidentskabet i USA,
og af hele verden i denne øjeblikkelige eksistentielle krise.
Helga Zepp-LaRouche kom til kernen i sagen i en kort
videoindspillet besked, som hun sendte til Forum for Bælte- og
Vejinitiativet den 16. juni, en video der var sponsoreret af
Schiller Instituttet og Folkerepublikken Kinas Konsulat i Los
Angeles, og som omfattede det følgende:
“Det vi ønsker at anspore til er, at et helt kor af lande over
hele verden skulle udsende det samme budskab: Vi vil
samarbejde med Bælte- og Vejinitiativet, men vi insisterer
kraftigt på, at USA skal være en del af det. Fordi jeg mener,
at der ellers ikke kan findes en løsning på verdens
presserende problemer, og der er mange presserende problemer,
ikke kun handelskrigen mellem USA og Kina, der har gjort folk

meget foruroligede i Kina, men også, som præsident Putin
påpegede på det seneste Internationale Økonomiske Forum i St.
Petersborg, at modellen for globalisering i dag forværres.
“Vi håber derfor, at præsidenterne for USA, Rusland, Kina og
Indiens premierminister på det kommende G20-møde i Osaka
senere denne måned vil beslutte at gennemføre et nyt
kreditsystem, et Nyt Bretton Woods-system, fordi det er
presserende nødvendigt at undgå faren for et kommende
sammenbrud af det vestlige finanssystem. Hvis det ville ske,
kunne andre lande deltage.
“Og jeg mener, at vi befinder os i en sådan historisk epoke,
hvor vi virkelig ser udviklingen af et helt nyt potentiale for
civilisationen. Vi bør se på, hvor menneskeheden skal være om
100 år fra nu af. Jeg tror, at hvis vi fokuserer på det og
menneskehedens fælles mål, så kan præsident Xi Jinpings smukke
vision om at have et fællesskab for menneskehedens fælles
fremtid blive en realitet.”

