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Den 21. juni (EIRNS) — Den geopolitiske trussel i britisk stil
fortsætter nu på sporet mod det punkt, hvor vi ser ethvert
spørgsmål – fra COVID-19-pandemien på Jorden til rumrejser mod
stjernerne – fremstillet som ‘os imod dem’, hvilket er den
anvendte form for det klassiske britiske ‘great game’, der
udøver kontrol ved at spille alle godtroende fjolser ud imod
hinanden. Lige nu har vi det ekstreme tilfælde med den
amerikanske gruppering af krigshøge fra de britiske
geopolitiske kredse, der er gået bersærk mod Kina og
fortsætter mod Rusland. I lyset heraf er der for nyligt
udgivet et amerikansk rumforsvars-strategidokument, “Defense
Space Strategy”. Dette er især farligt i forbindelse med
ustabilitet og atomvåben.
Modgiften mod denne galskab præsenteres i drøftelserne
forbundet med den række af Schiller Instituttets
internationale konferencer, hvor den næste er endagsbegivenheden den 27. juni med titlen ”Will Humanity Prosper
eller Perish? (Vil menneskeheden gå fremad eller fortabes?)
Fremtiden kræver et ‘firemagts-tomøde’ nu ”.
Betragt, i stedet for dette perspektiv af fælles interesse,
den konfrontation der er rettet mod Kina og Rusland, op til et

ellers meget vigtigt, strategisk møde mellem amerikanske og
russiske embedsmænd den 22. juni med samtaler om
atomvåbenkontrol. Den amerikanske hovedforhandler er Marshall
Billingslea, præsidentens særlige udsending for våbenkontrol;
den russiske viceudenrigsminister Sergei Ryabkov leder den
russiske side. Mødet finder sted i Wien.
Den 19. juni fastholdt en af amerikanerne i delegationen,
Robert Wood, USA’s faste repræsentant ved konferencen for
nedrustning, i et CBS-interview, at “vi kan ikke vende det
blinde øje” til de “voksende udfordringer fra Rusland og
Kina”. Først insisterede han på, at Kina kom til Wienforhandlingerne, selvom det kinesiske udenrigsministeriums
talsmand blot dagen før sagde, at Kina ikke ville komme. Wood
sagde til CBS: ”Det er på høje tid, at Kina kommer til
bordet…” Han sagde, ”Vi vil ikke tillade, at Rusland og Kina
fortsætter med at gå videre med deres moderniseringer og
forøgelse af lagrene med atomvåben…”
Den 17. juni kom en større salve imod “modstanderne”, Kina og
Rusland, med det amerikanske forsvarsdepartements fremlægning
af sin nye “rumforsvars-strategi.” I pressemeddelelsen hedder
det, at det nye dokument, “identificerer hvordan
forsvarsministeriet vil fremme rum-styrken for at kunne
konkurrere, afskrække og vinde i et komplekst sikkerhedsmiljø,
der er kendetegnet ved stor magtkonkurrence”. Forsvarsminister
Mark Esper sagde på Pentagon-pressekonferencen, at “vores
modstandere har gjort rummet til et domæne for
krigshandlinger, og vi er nødt til at gennemføre omfattende
forandringer … for dette nye strategiske miljø.” Han sagde, at
Kina og Rusland udgør “de mest øjeblikkelige og alvorlige
trusler mod amerikanske rumoperationer…” Specielt udgør
“kinesiske og russiske strategiske intentioner og kapaciteter
presserende og vedvarende trusler mod ministeriets evne til at
opnå de ønskede forhold i rummet”.
Og for det tredje kommer der i dag endnu et angreb mod Kina.
Peter Navarro, direktør for handel og industripolitik for

præsident Trump, gentog endnu en gang sin tirade om, at Kina
forårsagede pandemien. Virusset “kom fra Kina”. De “skjulte
det”; de “spredte det” gennem hundredvis af borgere, der fløj
til udlandet. ”Det er en kendsgerning.” Han sagde: ”Det virus
var et resultat af det Kinesiske Kommunistparti”.
Karrieremageren og Kina-haderen tilføjede, at han i den bog,
han skrev i 2006 sagde (se side 150): “Jeg forudsagde, at Kina
ville skabe en viral pandemi. …”
Disse løgne og kneb er den lige vej til helvede. De er samme
slags usandfærdigheder, som den russiske præsident Vladimir
Putin nu imødegår i sin nyudgivne artikel, der er baseret på
fuld dokumentation, om hvad der førte frem til 2. verdenskrig,
og hvem der var de virkelige heroiske personer, hvad
dynamikken var, ikke de farlige myter. (Se: “The Real Lessons
of the 75th Anniversary of World War II” (”Den virkelige lære
af 75-årsdagen for 2. verdenskrig”) National Interest, 18.
juni).
Spred budskabet i denne uge for at alle og enhver kan deltage
i Schiller Instituttets konference den 27. juni.

