Hvad lærte Trump af Davos?
Leder fra LaRouche PAC, USA, 28. jan., 2018 – Med præsident
Trump, der forbereder sin State of the Union-tale til kommende
tirsdag – og som angiveligt skal fokusere på den nationale
økonomi og infrastruktur – er det spørgsmål, der må stilles,
hvorvidt han tænker over temaet på Davos Økonomiske
Verdensforum. Trumps tale i Davos var begrænset til en hyldest
til det, han beskrev som et stort, økonomisk boom, som finder
sted i USA, men hvor han desværre peger på den massive
aktiemarkedsboble som et tegn på dette fremskridt, snarere end
som et enormt advarselstegn på det forestående krak.
Selv Wall Street Journal advarede for nylig præsidenten og
sagde, han burde ophøre med at bruge aktiemarkedet som
målestok for økonomisk fremskridt – Wall Street-drengene ved
ganske udmærket, at krakket er umiddelbart forestående. Men,
hvad der er mere væsentligt, så har, som EIR har understreget,
William White, den indsigtsfulde, tidligere cheføkonom for Den
internationale Betalingsbank, BIS, den 25. jan. advaret om, at
det vestlige banksystem ikke har nogen som helst mulighed for
at undfly et sådant krak, eftersom den »fælde«, som de har
skabt for sig selv med deres politik for ’pengetrykningsorgie’
gennem QE (kvantitativ lempelse), der dækkede over 2008krakket, ikke efterlader dem nogen monetære løsninger på den
nuværende, langt større boble, vi i dag konfronteres med.
Ingen monetær løsning – men der findes en løsning i form af en
kreditpolitik, og som er blevet anbragt i hænderne på hvert
eneste kongresmedlem og indtil flere folk i Trumps kreds, i
form af brochuren, »LaRouches Fire Love: De fysisk-økonomiske
principper for USA’s økonomiske genrejsning – Amerikas fremtid
på den Nye Silkevej«.[1]
Heraf kommer det ovenstående spørgsmål: Tog præsidenten til
sig, at temaet på Davos Forum i år var »Skab en fælles fremtid
i en opsplittet verden«, et koncept, der er taget direkte fra

Xi Jinpings tale for Davos Forum 2017? Ikke alene blev dette
tema hentet fra Kina, men, som New York Times i dag anerkendte
i en artikel med overskriften, »I Davos var Kina, og ikke USA,
måske den store stjerne«, så var hovedtalen af Liu He, Xi
Jinpings førende økonom, én af dem, der trak flest deltagere,
alt imens »nationale ledere syntes at konkurrere med hinanden
i Davos med hensyn til at kræve tættere samarbejde med Kina«.
For at Trump kan træffe beslutning om fuldt og helt at
genindføre en politik i det Amerikanske Systems tradition –
Hamilton-systemet, der ligger til grund for LaRouches Fire
Love – og fuldt og helt tilslutte USA den Nye Silkevej, må
britisk efterretnings og deres amerikanske lakajers
forræderiske kupforsøg imod ham knuses, og gerningsmændene til
deres »Russiagate«-svindelnummer må selv stilles for retten.
Senator Chuck Grassley, med tilslutning fra senator Lindsey
Graham, tog endnu et stort skridt i denne retning den 25.
januar, hvor de sendte breve til flere topledere i Obamaæraens
Demokratiske Parti og her krævede, at alle dokumenter
vedrørende Fusion GPS’ og Christopher Steeles miskrediterede
dossier blev afsløret for hans senatsretsudvalg – hvordan og
hvornår, de hver især fik det forevist, hvordan det fandt vej
til Justitsministeriet og FBI, alle deres diskussioner og
ordvekslinger med disse retshåndhævende myndigheder, samt alle
deres kontakter
agentkolleger.
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Interessant nok er navnet Victoria Nuland (tidl.
viceudenrigsminister for europæiske og eurasiske anliggender i
Obamas regering, -red.) med på denne liste; husk, at Fusion
GPS også sammensatte rapporter om Ukraine til Victoria Nuland,
da hun kørte Obama-administrationens opbakning af de nazibander, der kørte kuppet i 2014 imod den valgte regering i
Kiev.
Skriften på væggen er tydelig for alle at se. Det britiske
Imperium og dets dødbringende, geopolitiske krige har ingen
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verden.
Rusland
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det Nye Paradigme, der nu bliver virkeliggjort i hele
Trump har forpligtet sig til Amerikas venskab med
og Kina, for at opnå dette ædle mål, baseret på en
skæbne for alle nationer. Alle verdensborgere må
på at bringe denne plan til udfoldelse.

(Præsident Donald Trumps fulde tale i Davos kan høres
her eller læs talen her)
Foto: USA’s præsident Donald J. Trump taler for Davos
Økonomiske Verdensforum, 26. jan., 2018.
[1] Se også vores danske banner, »Vedtag LaRouches Fire Love«

