Forlad verden med geopolitisk
konfrontation
18. juni (EIRNS) — Dagen efter Putin-Biden-topmødet den 16.
juni, som begge præsidenter beskrev som konstruktivt, kom der
flere officielle synspunkter om hvad der videre kan ske, i en
positiv retning. I et interview i Moskva kaldte den russiske
viceudenrigsminister, Sergey Ryabkov, mødet for "en ny start."
Han sagde, at han havde fået besked på at følge op, uden at
tøve. Med hensyn til forslaget fra topmødet om strategiske
stabilitetsforhandlinger: "Jeg vil sige, at vi har en række
direkte instruktioner fra lederskabet for at undgå pauser i
praktisk interaktion med USA …"
I Washington, DC, holdt den nationale sikkerhedsrådgiver, Jake
Sullivan, en telefonkonference med medierne den 17. juni og
rapporterede om administrationens syn på Bidens rundtur til
alle tre topmøder; under hvilken diskussion Sullivan sagde, at
Biden vil søge et møde med Kinas præsident Xi Jinping i den
kommende periode. Afskriften fra Det Hvide Hus rapporterer
Sullivans uddybning: ”[hvad] præsidenten sagde om, at der ikke
er nogen erstatning for dialog på lederniveau som en central
del af, hvorfor han holdt topmødet med Putin i går, gælder
også for Kina og for præsident Xi Jinping. Han vil fremover
søge efter muligheder for at samarbejde med præsident Xi. Vi
har ingen særlige planer i øjeblikket, men jeg vil bemærke, at
begge ledere sandsynligvis vil være med ved G20 i Italien i
oktober… [Vi] vil sætte os ned for at finde frem til den
rigtige fremgangsmåde for de to præsidenter at engagere sig”.
Han henviste til to måder – muligvis telefonisk eller ved et
sidemøde på et internationalt møde – og sidenhen – "på anden
vis".
Umiddelbart efter erklæringen fra Sullivan bekræftede
udenrigsministeriets talsmand, Ned Price, den samme meddelelse
til South China Morning Post: at administrationen forudser et

møde mellem Biden og Xi. Kinas CGTN TV udsendte derefter denne
historie med internationale kommentarer.
Disse begivenheder, målt på deres potentiale, ikke deres
tilsyneladende øjeblikkelige resultater, gør Schiller
Instituttets internationale konference 26. – 27. juni og den
igangværende dialog meget vigtig.
https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20210626-27-confer
ence
Det kritiske element er at formulere indholdet af den
nødvendige politik – til gavn for alle mennesker og fremtiden
– og tilskynde til diskussion og bevægelse i forhold til
midlerne til at få det til at ske. Drivkraften er det
presserende behov for en samarbejdsindsats for en global
sundhedsinfrastruktur for sundhedssikkerhed. Dette er
utvivlsomt i alles fælles interesse, og opnås gennem fælles
handling.
Se på øjebliksbilledet af pandemien og hungersnød. Den sydlige
halvkugle er hårdt ramt. I Afrika raser den tredje bølge af
COVID-19 i mange nationer, især i det sydlige Afrika.
Sydafrika har indsat militæret for at forsøge at holde visse
kommercielle funktioner i gang. Der er ynkeligt få vacciner
overalt. I Sydamerika er virusset ude af kontrol mange steder.
I denne uge registrerede Paraguay 18,9 dødsfald pr. million
indbyggere, sammenlignet med 2,7 i Indien, 2,2 i Sydafrika og
1,1 i USA. Efter Paraguays dødelighedsprocent kommer Surinam,
Argentina, Uruguay, Colombia, Brasilien og Peru, alle med
grufulde forhold.
Verdens fødevaresituation forværres.
FAO’s, Fødevare- og
Landbrugsorganisationens, seneste skøn er, at fødevarepriserne
i år vil være 20% højere end i 2020 for importerede fødevarer
til "lavindkomst fødevaremanglende" nationer – hvilket betyder
fattige nationer, der er afhængige af kommerciel eller doneret
fødevareimport.
Dette
betyder
lidelse
og
død.

Verdensfødevareprogrammet (WFP) advarer om, at 34 millioner
mennesker er på sultegrænsen i år. Omkring 9 millioner sultede
ihjel sidste år, mere end antallet af COVID-19-dødsfald i
2020. WFP's David Beasley er i det sydlige Afrika i denne uge
på grund af krisen. Han besøgte WFP-operationer i det nordlige
Mozambique i Cabo Delgado, et sted for terrorisme og
omfattende fordrivelser. Næsten 2 millioner mennesker i landet
er afhængige af fødevarehjælp.
På denne baggrund talte også Helga Zepp-LaRouche, præsident
for Schiller Instituttet, dagen efter Putin-Biden-topmødet om
sin evaluering. Som deltager i et internationalt dweb-program
fra Trinidad & Tobago, sagde hun: "Mødet mellem præsident
Biden og præsident Putin i går i Genève er et håbefuldt skridt
i den rigtige retning. De gentog diskussionen mellem Gorbatjov
og Reagan på daværende tidspunkt om, ”at en atomkrig ikke kan
vindes og aldrig må udkæmpes”. Jeg var meget lettet, da jeg
hørte det, for hvis man har atomkrig, taler vi om afslutningen
på civilisationen. Så dette er et første skridt, men det skal
udvides…
”Efter min opfattelse er det bedste der kunne ske – og ærligt
talt tror jeg, at den eneste måde det vil kunne lykkes – er,
hvis USA og Kina i fællesskab tager hånd om udviklingen af
især Latinamerika, Caribien, Central Amerika: Der er så mange
projekter, der kunne opløfte menneskers liv i Trinidad…
”Jeg tror, at vi har brug for et moderne sundhedsvæsen i hvert
enkelt land, i Haiti, i Mali… i hvert enkelt land. De har brug
for den samme slags sundhedssystem, som vi plejede at have i
Tyskland før privatiseringen af sundhedssektoren; som
kineserne har demonstreret i Wuhan, hvor de var i stand til at
dæmme op for pandemien på to måneder. Men det kræver moderne
hospitaler, infrastruktur, rent vand. Der er 2 milliarder
mennesker i verden, der ikke har adgang til rent vand!
Elektricitet.
”Så jeg tror, at hvis USA og Kina og andre lande går sammen og

siger, at vi er nødt til at besejre denne pandemi – og faren
for nye – ved at hjælpe med at opbygge moderne
sundhedssystemer i hvert enkelt land, så ville det være den
fælles mission, der ville løfte alle ud af geopolitisk
konfrontation og tjene menneskehedens fælles mål. Og det er,
hvad jeg virkelig synes må ske”.
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