Et
topmøde
mellem
stormagterne i 2020 giver
muligheden for
at sætte dagsordenen for et
nyt paradigme
Den 25. januar (EIRNS) – Forslaget den 15. januar fra den
russiske præsident Vladimir Putin om et topmøde i 2020 mellem
stats- og regeringscheferne for de fem faste medlemmer af FN’s
Sikkerhedsråd (USA, Rusland, Kina, Frankrig, Storbritannien) –
for at konferere om at sikre global fred, afspejler forslaget
fra Helga Zepp-LaRouche den 3. januar, der nu cirkulerer
internationalt gennem Schiller Instituttet og andre netværk.
Hun opfordrer til et hastemøde mellem præsidenterne Donald
Trump, Xi Jinping og Vladimir Putin på grund af den
øjeblikkelige fare for konfrontation mellem Iran og USA, og
desuden for ”at etablere samarbejde på et højere niveau” for
at kunne håndtere alle kriser ordentligt.
Selvom de to forslag er forskellige hvad deltagende nationer
angår, er konceptet om et topmøde det samme, og en sådan
aktion er afgørende på dette tidspunkt i historien. Nu er
tiden inde til at alle nationer og borgere organiserer for,
hvad der skal være indholdet på et sådant topmøde. Hvad skal
der være på dagsordenen? Dette er stedet og tiden for
LaRouches politik og principper i forbindelse med hans syn på,
at “udvikling er forudsætningen for fred”: Et nyt Bretton
Woods-system, der gennemfører hans “Fire love” fra 2014 gennem
så konkrete tiltag som samarbejde med Bælte- og
Vejinitiativet.
Efter alt at dømme er Putin gået ud over propagandafasen med
blot forslag om et topmøde, og ind i den aktive

organiseringsfase. Potentielle tidspunkter for et sådant
topmøde blev påpeget den 24. januar af den russiske ambassadør
i USA, Anatoly Antonov. TASS rapporterer i dag, at Antonov
sagde, ”et sådant møde kunne arrangeres, enten før
genforhandlingen af NPT-konventionen (atomar ikkespredningstraktat) i maj måned, eller før eller under
fejringen af FN’s 75-års jubilæum (i september under FN’s
generalforsamling). “Jeg tror, at gennemførelsen af dette
initiativ ville være meget nyttigt for international fred og
sikkerhed.” Da Putin gentog sit forslag den 23. januar i
Israel, sagde han, at Rusland vil sende meddelelser til
lederne uden forsinkelse.
Helga

Zepp-LaRouche

understregede

under

drøftelsen

af

situationen i dag, at et sådant topmøde er presserende, og at
selv om folk kan have kritik mod den ene eller anden af de
“Fem” [faste medlemmer af] FN’s Sikkerhedsråd, er det
dynamikken der tæller. For eksempel har den franske præsident
Emmanuel Macron gentagne gange understreget, at det er vigtigt
at involvere Rusland i overvejelserne for at løse store
kriser. Kansler Angela Merkel tog for nylig initiativ til
samarbejde med Rusland og andre magter ved at afholde Berlinkonferencen den 19. januar samt andre foranstaltninger for at
søge løsninger på Libyen-krisen.
Vores opgave er at ophøje folk til at forstå, at vi kun gennem
internationalt samarbejde kan løse de problemer, vi nu står
overfor, og at det må ske med udgangspunkt i den politik, der
på enestående vis er foreslået af Lyndon LaRouche. Mange
mennesker holder sig tilbage, fordi de bogstaveligt talt “ikke
ved hverken ud eller ind”, eller fordi de har opgivet at
forandre verden. Men nu er øjeblikket inde til at tage fat på
alle relevante “spørgsmål”, i bredeste forstand, som mennesker
måtte have, og indgyde optimisme. Præsident Trumps tale i
Davos den 21. januar hjælper med til at åbne døren for netop
en sådan tilgang.

