Putin–Biden-topmødet:
Hvad
dagspressen ikke fortæller
dig
15. juni 2021 (EIRNS) — Topmødet mellem præsidenterne Vladimir
Putin og Joe Biden kunne ikke have fundet sted på et mere
kritisk tidspunkt i historien. Ikke kun den nuværende
historie, men universalhistorien. Freden i Westfalen i 1648
sluttede årtier med krigsførelse i Europa ved at etablere
begrebet national suverænitet mellem nationer baseret på
princippet om, at en nations nationale interesser hviler på de
andres interesser. Dette princip er blevet overtrådt mange
gange, og der er blevet udkæmpet forfærdelige krige som følge
heraf, og ingen mere dødbringende og destruktive end de
globale krige i det 20. ”krigens århundrede”, som Lyndon
LaRouche kaldte det.
Men under ledelse af Franklin Roosevelt blev der udarbejdet og
gennemført et FN-charter efter Anden Verdenskrig, med det
formål at genoprette de principper der ligger til grund for
den Westfalske Fred, samt mekanismer (omend ufuldkomne) til at
styre konflikter, før der gribes til militære handlinger.
Disse ideer blev videreudviklet i 1954, da Kina og Indien,
repræsenteret af Zhou Enlai og Jawaharlal Nehru, løste deres
daværende konflikt ved at formulere de fem principper for
fredelig sameksistens – territorial integritet; ikkeaggression; ikke-indblanding i interne anliggender;
ligestilling mellem nationer; og fredelig sameksistens. Disse
principper blev vedtaget i 1955 af deltagerne i Bandungkonferencen af afrikanske og asiatiske nationer, frie fra
deres tidligere koloniale herskere, og i 1961 ved
grundlæggelsen af De alliancefrie landes bevægelse.
Historikeren Patrick Lawrence gennemgik disse fem principper i
en artikel, der blev offentliggjort i dag i Consortium News,

og tilføjede at USA “ikke på noget tidspunkt har overholdt så
meget som ét af Zhous principper. Det har altid, under ethvert
givet år, overtrådt alle fem”. Alt imens det nok kan være en
overdrivelse, er Lawrences pointe, at dette kan være et
sandhedens øjeblik for USA – at præsidenterne Biden og Putin
faktisk kan være på vej til at foretage en ændring mod det
bedre i de bilaterale forbindelser, hen imod de dybtgående
idéer om 'westfalsk' suverænitet, hen imod genopretning af
fornuft i amerikanske udenrigsrelationer.
En lignende pointe blev fremsat af Ray McGovern, en tidligere
ledende CIA-analytiker for sovjetisk/russiske anliggender
igennem 27 år. McGovern pegede i et interview, der blev
offentliggjort
den
9.
juni
på
hans
websted, www.raymcgovern.com, på den skæbnesvangre dag den 13.
april, hvor fire begivenheder fandt sted den samme dag: det
blev meddelt, at russerne havde indsat betydelige militære
styrker på grænsen til Ukraine Den russiske forsvarsminister
Sergej
Shoygu
bekræftede
denne
indsættelse;
viceudenrigsminister Sergei Ryabkov advarede USA om, at dets
planlagte udsendelse af to destroyere til Sortehavet i dette
farlige øjeblik "var en leg med ilden" (indsættelsen blev
annulleret); og præsident Biden ringede til præsident Putin og
satte gang i processen, der førte til dette topmøde. McGovern
forudsagde ikke noget særligt resultat – han advarede om, at
medierne og krigspartiet i USA gjorde alt hvad de kunne for at
sabotere mødet.
Omend det står klart for verden, at præsident Biden er omgivet
af rådgivere og militærindustrielle talsmænd, der fremmer
konfrontation med både Rusland og Kina, er det også rigtigt,
at han indledte et to timers telefonopkald med præsident Xi
Jinping, på trods af at hans udenrigsminister Antony Blinken
fremturer med Pompeo-løgnen om kinesisk "folkedrab" og
"slavearbejde"; og at han tog initiativ til et telefonopkald
til Putin på en dag, der bogstaveligt talt kunne have været
starten på en krig, en krig, der kunne have ført til

udslettelse af menneskeheden.
Efter at være blevet narret af en journalist til at kalde
Putin en "morder" den 17. marts, blev Biden presset af pressen
mandag for at gentage fortalelsen, men svarede i stedet: "Jeg
har mødt ham. Han er intelligent. Han er hård. Og jeg har
fundet ud af, at han er – som de plejede at sige, da jeg
spillede bold – en værdig modstander”.
Verden befinder sig på en afgrund og står over for faren for
et økonomisk hyperinflationært sammenbrud; af en global krig
mellem atombevæbnede magter; af en pandemi, der smitter og
dræber flere mennesker i år end sidste år; og et økonomisk
nedbrud af de produktive kræfter over det meste af verden uden
for Kina og dets periferi. Som serien af Schiller Institutkonferencer det sidste år har vist, er det muligt og absolut
nødvendigt at samle mennesker med god vilje fra alle dele af
verden – politiske ledere; videnskabsmænd; medicinske fagfolk;
kunstnere; ungdom – at knytte båndene mellem nationer og
forskellige kulturer for både at tackle denne eksistentielle
krise, og søsætte det nye paradigme, der kræves for at opbygge
en verden, der er mennesket værdigt. Den kommende konference,
den 26. – 27. juni, fortsætter denne proces. Tilmeld
dig https://schillerinstitute.nationbuilder.com

