Forbereder
den
angloamerikanske krigsfaktion sig
på krig med Kina?
Den 21. april (EIRNS) – Henry Jackson-Selskabet i London, der
sammen med det Atlantiske Råd i Washington repræsenterer en
kerneenhed i det britiske imperiums desperate bestræbelser for
at bryde præsident Donald Trumps indsats for at opbygge
venlige forbindelser med Rusland og Kina, holdt et virtuelt
forum i mandags under titlen: “Den Atlantiske Alliance i en ny
tidsalder med stormagtskonkurrence”. De amerikanske, britiske
og tjekkiske talere var ikke diskrete med hensigten: Europa og
Amerika skal opbygge “kollektivt diplomati” og et
“transatlantisk konsortium” for at vinde en krig – deres ord –
mellem “den frie verden og Kina”. Kina er ved at vinde, skreg
de, ved hjælp af deres Bælte- og Vejinitiativ til opbygning af
infrastruktur, deres ‘Sundheds-Silkevej’ med hjælp til at
bekæmpe pandemien og deres overlegne teknologi, med Huawei til
at infiltrere vestlige nationer, spionere mod alle, påtvinge
deres autoritære regeringsform, og ødelægge det vestlige
liberale system. Serbien, Ungarn og Italien er blevet
virtuelle kinesiske marionetdukker, klynker de, og flere
nationer trækkes ind hver dag – hvis ikke de bliver stoppet.
I USA forfaldt præsident Trump delvis til galskaben hos de
mennesker omkring ham der argumenterer for, at Kina med vilje
skabte virusset, smittede deres egne folk og sendte disse
smittede rundt om i verden for at ødelægge de vestlige
økonomier gennem en pandemi. Til denne påstand svarede Trump
under pres af den “falske nyhedspresse” på sin pressebriefing
den 18. april:
”Hvis det var en fejltagelse, er en fejl en fejl. Men hvis de
bevidst var ansvarlige, ja, så skal der være konsekvenser.

”Straks udsendte pressen overskrifter som: “Trump presser på
med historien om, at Kina var bevidst ansvarlig for
coronavirus” (Rolling Stone), alt imens Steve Bannon løj på
Fox TV, at Trump faktisk havde hævdet at: “Dette handler om
det kinesiske kommunistparti, og de er ‘bevidst ansvarlige’
for hvad der skete. Dette er en overlagt handling”. Blogs med
tilknytning til militæret har simpelthen hævdet, at vi er i en
uerklæret krig med Kina.
Den tidligere inspektør for masseødelæggelsesvåben i Irak,
Scott Ritter, der har været ‘whistleblower’ mod de
neokonservative løgne for at trække USA ind i krige, advarede
om, at beskyldningen mod Wuhans virologiske laboratorium, som
ingen – gentager, ingen – har givet så meget som antydning af
bevis på, ikke er anderledes end Colin Powells berygtede FNtale den 5. februar 2003, hvor han fremviste et rør med
miltbrand og viste billeder af en trailer, som begrundelse for
en folkemorderisk krig imod Irak, en krig som præsident Trump
med rette har erklæret for at være den værste fejl i
amerikansk historie.
Kina er i stigende grad rasende over løgnene og den åbne
trussel om krig, hvilket de også bør være. Men deres klager er
altid forbundet med en anmodning om samarbejde, på et
tidspunkt hvor verden desperat har brug for, at stormagterne,
og især U.S., Kina og Rusland, samarbejder for at stoppe
COVID-19. ’Verdensfødevareprogrammet’ advarede i dag om, at
antallet af mennesker der lider af “akut fødevareusikkerhed”
forventes at fordobles til 265 millioner mennesker i 2020,
mens deres cheføkonom, Arif Husain, i dag fortalte
journalister: “COVID-19 er potentielt katastrofal for
millioner, der allerede hænger i en tynd tråd. Det er et
hammerslag for flere millioner, der kun kan spise, hvis de
oppebærer en løn.”
Vil menneskeheden tolerere en sådan humanitær katastrofe, en
‘sort død’ i det 21. århundrede? Eller værre, vil den
menneskelige race acceptere dette, mens den føres ind i en

global krig mellem de nationer, hvis samarbejde er helt
afgørende for at forhindre et sådan holocaust.
Disse spørgsmål vil sandsynligvis blive besvaret i de kommende
uger og måneder. Det er presserende, at alle der modtager
denne Alert, fra enhver nation på Jorden, deltager i Schiller
Instituttets Internationale Konference den kommende weekend,
25.-26. april, begyndende kl. 16, hvor dette spørgsmål af
eksistentiel betydning for menneskeheden er det eneste
spørgsmål på dagsordenen, set ud fra strategi, videnskab,
kultur og økonomi. Hvis du ikke allerede har registreret dig,
kan du gøre det på Schiller Institut-webstedet, som indeholder
en beskrivelse og et link til hvert af konferencepanelerne.

