Styrer
præsidenten
udenrigspolitikken
igen?
Godt!
Men hvem vil stoppe det
globale
økonomiske
sammenbrud?
Den 1. juli (EIRNS) – I en international strategisk webcast i
dag noterede Schiller Instituttets præsident Helga ZeppLaRouche sig med glæde, at præsident Donald Trump og den
nordkoreanske formand Kim Jong Un genoplivede “Singaporeånden” i weekenden, som de tidligere havde etableret i juni
2018. I amerikanske termer, sagde hun, kan den fuldstændige
overraskelse, som Trump fremkom med i DMZ (den
demilitariserede zone) – efterfulgt af møder med præsidenterne
Xi Jinping i Kina og Vladimir Putin fra Rusland, som hjalp det
med at ske – repræsentere en tilbagevenden til politisk
beslutningstagning fra præsidenten. Dette flankerer de
velkendte “høge” fra det Britiske Imperiums krigsparti. Det er
meget lovende, sagde Zepp-LaRouche, og blev opfattet således
af de andre stormagter på G20-mødet. Der er god grund til
optimisme, at det også blev betragtet sådan af det amerikanske
folk. Den japanske regering kan også spille en vigtig rolle i
dette; måske bliver en ny “asiatisk sikkerhedsarkitektur”
diskuteret for at stoppe spredningen af atomare mellem- og
kortdistancemissiler.
Men det afgørende er, at præsident Trumps møder med Xi og især
med Putin ikke blev saboteret denne gang af krigspartiet!
For kun to uger siden var præsidenten blevet presset til krig
indenfor 10 minutter med Iran, og forræderisk holdt udenfor de
hemmelige planer om at begå cyberbombning af det russiske

elektricitetsnet – en krigshandling mod en supermagt.
Storbritanniens regering har tidligere presset præsident Trump
til militære angreb med forfalskninger. I årtier har det
amerikanske krigsparti i Kongressen og Det Hvide Hus optrådt
som så mange britiske imperiale Haushofere, Churchill’er og
Mackindere. I en republik er det en patriotisk præsident der
fører udenrigspolitik, især med andre stormagter. Hvis
præsident Trump kan genoprette dette, kan han få amerikanernes
samlede støtte.
Men disse stormagter gjorde intet på G20-mødet for at håndtere
krigens barske oprindelse og følgesvend, økonomisk sammenbrud.
Verdensøkonomien er i tilbagegang, med truslen om endnu et,
værre økonomisk tilbageslag. Se EIR’s særlige 5. juli-udgave,
“The Bitter Truth About The Economic” Recovery.”
Den nødlidende Europæiske Union er ubrugelig i denne krise.
Lyndon LaRouche insisterede i to årtier, indtil sin død, på at
lederne i USA, Kina, Rusland og Indien må tage føringen, om
muligt med andre suveræne nationer, udelukke briterne og
iværksætte et nyt Bretton Woods-kreditsystem, lige som det
Franklin Roosevelt forestillede sig efter Anden Verdenskrig.
LaRouches økonomiske principper, herunder Glass/Steagallbankopdeling og en hamiltonisk nationalbank, er vejen ud af
faren, og må omsættes til handling af disse magter.

