Vi står ved et vendepunkt
1. november (EIRNS) — Et større historisk vendepunkt finder
sted i denne uge. Men det er usandsynligt, at det amerikanske
valg vil blive afgjort den 3. november. På grund af de
millioner af brevstemmer, der flyder rundt i landet, og strid
om hvilke der skal tælles med, kan vi forvente dage, uger
eller endda måneder med, at retslige indsigelser kommer gennem
domstolene, muligvis endda til Højesteret. Hvis Trump kommer
ud som ‘nummer 1’, hvilket det kunne se ud til at han gør, vil
de erfaringer, der er opnået igennem det månedlange
træningsprogram med BLM-protester (black lives matter), blive
bragt ud på gaden for direkte og sandsynligvis voldelige
handlinger. Online-censurregimet vil blive intensiveret, mens
forsøg på at foretage vurderinger af resultatet af valget vil
blive blokeret på forskellig vis, eller tilladt ifølge dårligt
definerede regler, der er oprettet for at etablere kontrol
over den frie diskussion.
Præsident Donald Trump, der benyttede sociale medier med stor
succes i 2016 (en del af årsagen til at der slås ned på den
frie diskussion på disse platforme), omgår disse former for
censur ved at henvende sig utroligt direkte til vælgerne, med
fire vælgermøder lørdag, fem om søndagen og fem mere planlagt
til mandag. Hans tilhængere deltager med autocampere,
bådparader og marcher over hele landet.
Angreb på Trump finder sted fra de etablerede institutioner –
det britiske etablissement, medierne, efterretningstjenesterne
(for netværk såsom MSNBC er disse i stigende grad det samme) –
fordi han har potentialet til fuldstændig at ændre USA’s kurs
og vælte det transatlantiske militær-finansielle paradigme for
de sidste årtier.
Kuppet mod ham kan kun overvindes ved at afsløre, retsforfølge
og straffe dets gerningsmænd. Ved at gøre dette åbnes døren
for en mere generel afvisning af det britiske imperiums

interesser og dets verdenssyn: finanspolitiske og geopolitiske
tilgange til økonomierne og andre nationer, anti-menneskelig
miljøpolitik og synspunktet om, at ”andres gevinst er mit
tab”. Den optimistiske amerikanske opfattelse af at opnå store
ting og bidrage til verden er modgiften imod den pessimistiske
dødskult, repræsenteret ved miljøbevægelsens Green New Deal og
den ”store racemæssige opvågningskulturelle revolution”.
Idet vi fejrer 20 årsdagen for Den internationale Rumstation,
og dens løfte om fredeligt samarbejde i videnskabens yderste
grænseland, må vi søge at overvinde unødvendige barrierer for
samarbejde; barrierer, der kan resultere i militær konflikt
snarere end samarbejde. To af de største barrierer er
dæmoniseringen af Kina, som nåede et nyt niveau i de falske
påstande om landets skyld i spredningen af Covid-19 og det
vedvarende refræn om “Rusland, Rusland, Rusland”! At overvinde
disse forhindringer kræver en vidtrækkende stræben efter
videnskabelig opdagelse og udforskning af rummet. Og det
kræver et knusende nederlag for Russiagates ophavsmænd i
efterretningsmiljøet.
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