På tærsklen til tre topmøder
–
mobilisér
for
et
nyt
paradigme
8. juni (EIRNS) – Onsdag formiddag drager Joe Biden og hans
kone på sin første rejse til udlandet som præsident, en otte
dages tur til tre topmøder – G7 den 11.-13. juni i Cornwall,
England; NATO's møde for statsoverhoveder den 14. juni i
Bruxelles; og topmødet den 16. juni med den russiske præsident
Vladimir Putin i Genève. Princippet om at ledere af større
nationer mødes for samarbejde er hårdt tiltrængt i nutidens
verden med de mange kriser – den fortsatte pandemi, hungersnød
og konfrontation til et punkt, hvor der er fare for en
altomfattende krig.
Imidlertid er modstanderne af potentielt samarbejde og endog
princippet om at tjene det fælles gode i fuld gang med enten
helt at sabotere Biden-Putin-topmødet, eller på en eller anden
fantasifuld måde at forsøge at dominere begivenhederne for at
styre hele nationer ind i et dommedagsforløb med grøn
dekonstruktion og konflikt. Det blev i går meddelt, at
udenrigsminister Antony Blinken vil være sammen med Biden, når
han mødes med Putin. Ikke overraskende, men ikke gunstigt.
Tilfældigvis vidnede Blinken på daglange kongreshøringer i
'Udvalget for bevillinger og Udenrigsrelationer' i
Repræsentanternes Hus hele dagen mandag, og i Senatet i dag.
Det tilbagevendende tema, udtrykt med 'glat upartiskhed', var,
at Rusland og Kina er amerikanske fjender; de er imod
amerikanske "værdier" og så videre og videre. F.eks. Hævdede
rep. Gerald Connelly (D-VA), at NATO ikke længere kun skulle
være en forsvarsorganisation i den militære forstand, som den
blev grundlagt, men nu være aktiv "for demokrati" mod
ondartede ledere. "Det skal være en modgift mod Putin og Xi…
Demokrati skal indbygges i NATO's arkitektur" for "demokratisk

modstandsdygtighed". Blinken forsikrede ham om, at det vil
være sådan. Han sagde, at Rusland i 2010 – det sidste år af
NATO's formelle "konceptuelle" mandat – blev omtalt som en
"partner", og Kina næppe nævnt overhovedet. Opretholdelse af
demokrati mod disse nationer skal nu være NATO’s officielle
konceptuelle charter. Der var snesevis af sådanne udvekslinger
og national chauvinisme på børnehaveniveau. Som NATO-chef Jens
Stoltenberg sagde i den forgangne uge: NATO er ikke længere
kun en militær alliance, men en "militær-politisk" alliance og
"global", ikke kun i "Atlanterhavsregionen", som navnet
fejlagtigt antyder.
I tråd med alt dette vil Bidens første stop i morgen være
Mildenhall, England, til Royal Air Force base, hvor 'U.S. Air
Force 100th Air Refueling Wing' er placeret, den eneste
permanente amerikanske beliggenhed for genoptankning i det
europæiske operationsområde. Han vil tale til amerikansk
personale. Torsdag vil han mødes med premierminister Boris
Johnson, i hvad medierne beskriver som en lejlighed til at
understrege det særlige forhold mellem USA og Storbritannien.
Søndag tager Bidens til Windsor Castle for at mødes med
dronningen.
Denne politiske stillingtagen er lige så giftig som den er
farlig, men den er også vildledende. Det monetaristiske
finanssystem, der er knyttet til det særlige økonomiske
forhold mellem USA og Storbritannien, mellem Wall Street og
City of London, er nu i sin endelige slutfase. Det kan ikke
fortsætte. Se på dagens hyperinflation, der forværres for hver
time. Enten vil der være et gennembrud til et nyt paradigme
for økonomisk politik og udenlandske relationer, der
begunstiger folk og nationer, eller der vil være kaos og
elendighed, med sandsynlighed for krig. Helga Zepp-LaRouche,
Schiller Instituttets præsident, pointerer dette kraftigt i
nylige meddelelser og advarer om, at hyperinflationen viser,
at en større faseændring er i vente. "Det kan ikke stå på for
altid… ikke en dårlig uendelighed".

En manifestation af slutfasen er, at folk ikke har råd til at
spise. Internationale priser på basisfødevarer – taget som en
fællesbetegnelse – er i maj måned 38 procent højere end
niveauet i maj 2020, målt og vægtet efter forskellige
kategorier. Dette er den seneste rapport fra FN’s fødevare- og
landbrugsorganisations (FAO’s) fødevareprisindeks, en månedlig
undersøgelse, der blev udsendt den 1. juni. FAO giver detaljer
– fx er prisen på majs steget 89 procent i løbet af denne
periode; priserne på mejeriprodukter er steget med 28 procent
osv.
Se på COVID-19 der nu raser på den sydlige halvkugle, såvel
som i Indien samt visse steder i Sydøstasien. Den
Panamerikanske Sundhedsorganisations seneste oversigt melder
om udbrud fra Chile til det caribiske område.
I dette dystre billeder er der punkter, der skiller sig ud som
det modsatte paradigme for medfølelse, fornuft og klog
politik. I kulisserne af det Internationale økonomiske Forum i
Skt. Petersborg i sidste uge, mødtes præsident Putin med
repræsentanter for adskillige medicinalfirmaer, investorer
samt nationer, om planer for hurtigt at oprette
produktionsfaciliteter mange steder for Sputnik V-vaccinen.
Hidtil er 25 firmaer og 14 nationer involveret, plus 30
investorer fra 17 lande. Blandt statsoverhoveder på mødet
(virtuelt) var Argentinas og Serbiens. Nationer der deltog i
etableringen af vacine-faciliteter inkluderede Mexico,
Tyskland, Italien, Hviderusland, Kina, Kasakhstan m.fl.
Dette illustrerer den ånd, der må italesættes overalt i
mobiliseringen for et nyt paradigme for menneskeheden. Temaet
for den kommende todages internationale (virtuelle) konference
i Schiller Instituttet: "Til det fælles bedste for alle
mennesker, ikke regler til gavn for de få!"
https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20210626-27-confer
ence

