Tegn på diplomatisk venskab
fremhæver
det
reelle
potentiale
for
et
nyt
paradigmeskift
Den 12. juni (EIRNS) – Et elektrisk øjeblik opstod i dag i Det
Hvide Hus’ Rosenhave under den fælles pressekonference med
præsident Donald Trump og hans gæst, den polske præsident
Andrzej Duda, som havde mødtes og underskrevet to memoranda –
et om at udstationere 1000 amerikanske soldater i Polen – og
derefter talte til medierne. En journalist spurgte Duda: “Ser
du Rusland som en allieret eller modstander?” Da Duda var
langt inde i sit svar og understregede, at Polen er “en del af
Vesten”, og at Rusland “viser sit uhyggelige, imperialistiske
ansigt”, angriber Georgien og i 2014 angriber Ukraine mv.
afbrød Trump og udtrykte på det kraftigste: “Jeg håber, at
Polen vil få et godt forhold til Rusland. Jeg håber, vi får et
godt forhold til Rusland og forresten også til Kina og mange
andre lande …” Han talte om at mødes med den kinesiske
præsident Xi Jinping snart.
Trumps intervention i eftermiddags kommer faktisk midt i en
række andre bemærkelsesværdige tegn på venskab nationer
imellem i de seneste dage. Disse forbigående, men seriøse
udtryk, sammen med de initiativer af egentlig indhold, der i
øjeblikket finder sted i diplomatiet, tyder på det meget
reelle potentiale for at gennemtvinge en historisk ændring i
de internationale forbindelser, hvor USA begynder at tilpasse
sig de andre stormagter med henblik på at samarbejde om et nyt
globalt kredit- og udviklingssystem samt Bælte- og
Vejinitiativet. Et vigtigt moment i denne proces er G20topmødet i Osaka i Japan den 28.-29. juni.
I denne uge er statscheferne samlet i Centralasien for at

træffe fælles foranstaltninger vedrørende sikkerhed og
udvikling. I dag i Bisjkek, Kirgisistan, ankom de nationale
ledere til en todages samling af Shanghai Cooperation
Organization (SCO), herunder Ruslands præsident Vladimir
Putin, den indiske premierminister Narendra Modi samt
Præsident Xi Jinping. Forskellige bilaterale og trilaterale
møder er planlagt eller mulige. Herefter følger Konferencen om
Interaktion og Tillidsskabende Foranstaltninger i Asien (CICA)
i Dusjanbe, Tadsjikistan den 14.-16. juni. Xi, som det er hans
sædvane, når han aflægger et statsligt besøg, skrev i dag en
artikel til Tadsjikistans befolkning, som også er vært for
CICA. Han påpegede, at Tadsjikistan var den allerførste
nation, der tiltrådte Silkevejens økonomiske bælte, og at de
to landes forbindelser går 2000 år tilbage.
Blandt andre tilfælde af positivt diplomati i denne uge:
Præsident Trump har gentagne gange rost “det smukke brev”, han
modtog den 10.juni fra Nordkoreas leder, Kim Jung Un. Den 11.
juni sagde Trump til medierne i Det Hvide Hus inden han tog af
sted til Iowa: “Jeg tror Nordkorea har et enormt potentiale…
Jeg tror at Nordkorea under hans ledelse – men også Nordkorea
på grund af det landet repræsenterer – befolkningen er god,
landet er stort, placeringen er utrolig mellem Rusland, Kina
og Sydkorea – jeg mener, at Nordkorea har et enormt
potentiale. Og den der føler det mere end nogen anden er Kim
Jong Un. Han forstår det. Han forstår det fuldt ud.”
Trump, roste ved samme lejlighed Mexico. “Mexico gør et godt
stykke arbejde ved grænsen og hjælper os virkelig. … De har
arbejdet meget hårdt. Vi klarer os godt sammen. Et godt
forhold… Jeg har stor respekt for Mexicos præsident, jeg har
stor respekt for de mennesker, vi samarbejdede med” under
forhandlingerne i sidste uge.
Mest markant har to møder fundet sted i denne uge mellem
amerikanske og russiske embedsmænd, på trods af den intense
atmosfære af dæmonisering af Rusland og forsøget på
”Trumpgate”. I dag i Prag mødtes USA’s departementschef for

Våbenkontrol og International Sikkerhed, Andrea Thompson, med
den russiske viceudenrigsminister, Sergej Ryabkov, “for at
bygge videre på de drøftelser, som udenrigsminister Pompeo og
udenrigsminister Lavrov, havde i løbet af deres møde den 14.
maj i Sotji, Rusland,” som det amerikanske udenrigsministerium
rapporterede. I går i udenrigsministeriet mødtes den russiske
ambassadør i USA, Anatoly Antonov med den amerikanske
departementschef for Politiske Anliggender, David Hale, til
samtaler for lukkede døre. Dette skete også i oktober 2018.
Det måske afgørende argument for at vide at potentialet er
stort for at efterlade det gamle paradigme af monetarisme og
evig konflikt er, at Royal Institute for International
Affairs/Chatham House – den officielle politiske arm for den
britiske geopolitiske elite – er kommet ud med en delfisk tale
for en “Ny Bretton Woods-Konference.”Med småt definerer de
dette som en diskussion om nye “økonomiske modeller”, såsom at
sætte en stopper for økonomisk vækst på grund af truslen mod
klimaet!
Vi kan fatte mod og bruge visdommen i arven fra Lyndon
LaRouche. Som Helga Zepp-LaRouche sagde til hans
mindehøjtidelighed den 8. juni, vil disse fjender ikke sejre.
“Lyns vision om en fuldt udviklet verden, der bliver en
realitet i form af Verdenslandbroen, sker nu: En ny form for
internationale relationer mellem nationer, med en dialog
mellem klassiske kulturer der erstatter konfrontation, og
visionen om et internationalt samarbejde om kolonisering af
Månen og en fælles Mars-mission.”

