Det
Britiske
Imperium
optrapper
offensiv
for
militærkonfrontation mellem
USA og Kina
Den 4. maj (EIRNS) – Det britisk imperiale maskineri har i
stigende grad droppet ethvert forsøg på at se ”neutral” ud i
forhold til Kina, og i klassisk imperial stil kræver de i
meddelelser til USA, at ”I og dem” bliver nødt til at gå i
krig. Henry Jackson-Selskabet – den britiske ”neokonservative”
partner med Washingtons Atlantiske Råd (Atlantic Council) –
krævede et ”konsortium” af vestlige nationer for at stoppe
enhver kinesisk investering i Europa, fra Huaweis 5G-netværk
til kinesiske indkøb af europæisk produktionskapacitet til
nuværende nedtrykte priser, uagtet disse firmaers desperate
behov for investeringer. Niall Ferguson, Storbritanniens
førende fortaler for en tilbagevenden til det Britiske
Imperiums æra, hvor deres politik gennemtvinges rundt om i
verden, lancerede en Goebbels-agtig ”stor løgn”: at Kina
skulle have sendt passagerfly ud af Wuhan-regionen til resten
af verden, mens de samtidig forhindrede folk fra Wuhan i at
flyve til andre steder internt i Kina. Dette er nu blevet
bevist, af en af Fergusons medarbejdere, for ikke blot at være
usandt, men gjort med fuldt overlæg, og alligevel er Præsident
Donald Trump blevet pumpet fuld af denne løgn, til en sådan
grad at han gentog det søndag aften i et virtuelt
”borgermøde”, sponsoreret af Fox News. I mellemtiden
rapporterede Reuters om et lækket kinesisk dokument, som,
påstår de, opfordrer Kina til at ”forberede sig på væbnet
konfrontation mellem de to globale magter,” som om dette var
en aggressiv kinesisk politik, snarere end en reaktion på den
massive
optrapning
af
anti-kinesiske
trusler
og
eventyrfortællinger. Kina, påstår Reuters, gør sig klar til at

”vinde en moderne krig.” Kina-Kina-Kina-hysteriet har overgået
selv den af MI6 ledede Rusland-Rusland-Rusland-kampagne, der
havde til hensigt at fjerne Trump fra magten, baseret på den
store løgn om russisk fordækt spil.
Selvom ”Russiagate”-kupforsøget blev afværget, har hensigten
med den britiske operation – at tvinge Trump væk fra sit
venskab og samarbejde med Præsident Vladimir Putin – haft en
varig virkning. Denne kommende lørdag er det 75 årsdagen for
mødet mellem amerikanske og sovjetiske tropper ved Elben, der
gik forud for den endelige sejr over den europæiske,
fascistiske bevægelse gennem deres samlede kræfter. Pandemien
har udsat den planlagte fejring i Moskva, hvor Præsident Xi
Jinping havde planlagt at være til stede, og som Præsident
Trump var blevet inviteret til. Et sådant møde mellem disse
tre ledere blev stærkt tilskyndet af Helga Zepp-LaRouche og
EIR, som værende den nødvendige kombination for at stoppe
retningen mod krig og påbegynde et samarbejde, nødvendigt for
at takle pandemien og den finansielle disintegration, der
truer det vestlige banksystem.
Og dog, på denne historiske dag er der nærmest ingen seriøse
arrangementer eller fejringer planlagt i USA, udover Schiller
Instituttets arrangement lørdag eftermiddag (kl. 20:00 dansk
tid), hvortil I alle er inviteret:
”9. Maj-Konference — 75 årsdagen for VE-dagen:
Fejr Sejren over Fascismen med et Nyt Bretton Woods-System.”
Hvor er respekten for amerikanske veteraner? De veteraner der
stadig lever, som kæmpede i 2. Verdenskrig, der nu er blandt
dem som dør på plejehjem og i langtidspleje. Har vi glemt
deres bidrag til sejren over fascismen? Trues vi ikke af
fascismen igen i dag, atter affødt af det Britiske Imperium?
Deltag denne lørdag, og, hvis du ikke allerede har gjort det,
tag tiden, imens vi stadig er fanget i vores hjem, til at se

den historiske Schiller Institut-konference fra d. 25.-26.
april, der viser at ledere fra USA, Rusland, Kina, Afrika og
Sydamerika kan mødes og arbejde sammen for at drøfte løsninger
på den eksistentielle krise, som konfronterer os alle i dag.

