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1. juni (EIRNS) – I en udsendelse fra Asien i dag udtalte
manden, der anses for at være forfatteren af den triumferende
amerikanske nationale forsvarsstrategi, Elbridge Colby,
udsendt i januar 2018, at der ikke er nogen grund til at have
amerikanske udenrigs-relationer, med undtagelse af
opretholdelsen af USA's beredskab til at vinde konventionelle
krige, og, såfremt det er nødvendigt, at føre atomkrig. Colby
er den tidligere viceforsvarsminister for strategi og
styrkedeployering. Han var den fremtrædende gæst på morgenens
program hos Asia Times med titlen: "Hvad kunne starte en
stillehavskrig, og hvem ville vinde den".
Selvom ideen om atomkrig kan være forfærdelig, sagde Colby,
skal man være forberedt på det. Han sagde, at Kina muligvis
ville beregne forkert og indlede en krig om Taiwan i den tro,
at USA ikke vil gribe ind. Colbys forsvarsstrategi fra 2018
definerede Kina og Rusland som strategiske konkurrenter, der
må inddæmmes økonomisk og militært, hvis det viser sig
nødvendigt.
Colby blev bedt om at svare på et spørgsmål, der blev stillet
af {EIR}-deltager Mike Billington, (dog ikke identificeret ved
navn af ordstyreren, David Goldman, der har bevæget sig langt
væk fra tidligere at have samarbejdet med Lyndon LaRouche).
Som svar på: "Hvorfor skulle USA ikke bare slutte sig til Kina
i Bælte- og Vej-Initiativet for at opbygge verden?" svarede
Colby: ”Det ville stride helt imod den menneskelige natur. G2

[to konkurrerende regeringer, der kommer sammen] fungerer
aldrig. Tilskyndelsen til at hvert land vil søge at opnå en
fordel frem for det andet er simpelthen for stor. "Med andre
ord: 'Den Westfalske Fred' – der tog hensyn til de andres
interesser – fandt aldrig sted. Colby fortsatte," Kina ønsker
at have et stort område, hvor det har herredømme, sætter de
økonomiske regler, har overherredømme, som de plejede at sige
… "
Det er denne ondskabsfulde tankegang, der ligger bag, ikke kun
den ekstreme krigsfare i verden i dag, men også den økonomiske
ødelæggelse fra 'den store grønne nulstilling'. Det
manifesteres på mange måder…
For eksempel det faktum, at der ikke er noget effektivt
internationalt samarbejde i gang for en vellykket global
vaccinationskampagne
for
at
stoppe
pandemien.
Verdenssundhedsforsamlingen (World Health Assembly) med over
190 nationer sluttede i dag (24. maj – 1. juni) med en
erkendelse af denne mangel.
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overvågningsoperationer fra det amerikanske National Security
Agency (NSA) og de danske myndigheder i årevis, for ikke at
nævne andre spionageaffærer og beskidte operationer foretaget
af 'Five Eyes' og 'The Nine Eyes' (med tilføjelse af Holland,
Norge, Frankrig samt Danmark). Den serbiske præsident
Aleksandar Vucic sagde i denne uge, at NSA’s danske
udspioneringsskandale og manglende reaktion viser, at der ikke
er nogen international lov, intet princip og ingen moral
tilbage i internationale relationer.
Helga Zepp-LaRouche citerede i dag disse eksempler og
bemærkede, at det i øjeblikket står "meget, meget klart, at
Vesten med deres geopolitiske besættelse ignorerer
befolkningernes fælles bedste". Schiller Instituttet er
uundværligt med henblik på at frembringe politik og principper
til at håndtere kriserne gennem dialogprocessen og

konferencer. Især begivenheden 26.-27. juni er anledning til
at slå til lyd for nødvendigheden af en Glass/Steagallbankreorganisering og tilhørende kreditpolitik, der er
presserende nødvendige i USA og rundt om i verden, og som kun
kan diskuteres og indføres gennem en ny Bretton Woodskonference med førende nationer. Den falske "videnskab" bag
den grønne nulstilling må afsløres og afmonteres. Tilgangen
som bruges af Komitéen for 'modsætningernes Sammenfald til
løsning af kriser ved at overvinde mindre forhindringer, tage
fat på menneskehedens fælles mål, er afgørende og må brede sig
internationalt.
Zepp LaRouche understregede yderligere, at tidshorisonten for
at gøre dette "ikke er endeløs… ikke en dårlig uendelighed".
Nej; den nuværende hyperinflation viser, at en større
faseændring snart er i vente. Vi er nødt til at sikre, at
vores ideer for
folkemordernes.
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