Londons scenarie for krig,
eller Kinas scenarie for
fremskridt?
Hvad vælger Amerika?
Leder fra LaRouchePAC, 19. marts, 2018 – Den britiske
regerings nu dagligt eskalerende konfrontation med Rusland er
drevet af de mest korrupte motiver og tilsigter frem for alt
at trække USA ind i – det, der kunne blive krig, endda en
»krig uden overlevende«.
I løbet af de seneste 48 timer er tre nye »narrativer« om
angivelige russiske angreb mod Storbritannien blevet sendt ud
af London, som konstant optrapper og forandrer den
oprindelige, udokumenterede anklage om, at Rusland – og
dernæst, russere efter præsident Putins personlige ordre –
forsøgte at myrde en MI6-dobbeltagent i England. Og de
britiske medier har gjort en dristig »militær udfordring af
Rusland« ud af en øvelse med britiske ubåde, læsset med
amerikanske atommissiler, sammen med amerikanske atomubåde
under polarisen.
Hvilke motiver har den britiske udenrigsminister Boris
Johnson, der ser ud, og agerer, som »Col. Blimp« fra
tegneserien fra Første Verdenskrig, og Theresa May, der blev
premierminister ved et tilfælde, og som har den stilling,
Johnson troede, ville blive hans? De er imperialister af en
finansiel og geopolitisk London-orden, som, forventer de, vil
blive håndhævet militært af USA.
De ser denne geopolitiske orden blive erstattet af Kinas nye
paradigme for samarbejde mellem stormagter for alle nationers
fremskridt og deres befolkningers produktivitet: Bælte & Vej
Initiativet med nye infrastrukturprojekter og udryddelse af

fattigdom. De ønsker Kina holdt tilbage, Bælte & Vej sat under
City of Londons regler; men de kan ikke få det til at ske. De
ønsker Kinas allierede Rusland konfronteret og endda udfordret
til kamp.
De konfronteres selv med utilfredse britiske befolkninger og
en determineret og bredt støttet leder i Labours Jeremy
Corbyn, som bekæmper deres geopolitiske politikker og City of
Londons finansielle, imperiale bankcentrums finansielle
forbrydelser. De ønsker Corbyn tjæret som en »håndlanger for
Kreml« af tabloidpressen, og drevet ud.
De ser fortsat stærk modstand mod Londons geopolitik fra
præsident Donald Trump. Efter 18 måneders nonstop angreb på
Trump,
der
har
deres
udspring
i
britiske
efterretningstjenester, som sigter på at knække ham eller
fjerne ham, går han stadig ind for samarbejde mellem
stormagterne og vinder støtte i den amerikanske befolkning.
De står meget snart over for endnu et krak i London-Wall
Street-kabalen, værre end i 2007-08. Det britiske Imperiums
svar på denne trussel har altid været krig.
På trods af hysterisk støtte i de store medier, så har de »nye
Churchills« fra London ikke det momentum, de forestiller sig,
for krigskonfrontation. Ikke engang i UK – men, for dem er
det, at køre USA, altid det, der tæller mest.
Det, der nu er afgørende, er, at præsident Trump og USA vælger
tilbuddet fra Kina, Bælte & Vej Initiativet, og lader dets
paradigme for produktiv, økonomisk fremskridt dryppe lidt på
os.
Skattelettelser og afregulering af Wall Street har ikke
genoplivet, og vil ikke genoplive, amerikansk vækst fra dens
lange stagnation, og heller ikke udfylde USA’s enorme
infrastrukturunderskud. Det vil derimod de tiltag, som stifter
af EIR, Lyndon LaRouche, har foreslået, med begyndelse i
Glass/Steagall-loven til at bryde Wall Street op. Disse

tiltag, som omfatter den første, statslige kreditinstitution,
USA har haft siden Franklin Roosevelts Reconstruction Finance
Corp., har til formål at slutte USA til et globalt samarbejde
mellem suveræne nationer for »menneskehedens fælles mål«.
Det betyder at vælge Kinas fremskridt til, og Storbritanniens
krig fra.
Foto: Vladimir Putin og Theresa May diskuterede spørgsmål af
fælles interesse for Rusland og Storbritannien. Hangzhou,
Kina, 4. september, 2016 (Kreml).

