BRICS-Plus Nyskabelse med det
’Globale Syden’
markerer Momentum mod nyt Paradigme
for verdensomspændende Fred og
Udvikling
Det tre dage lange BRICS-topmøde i Johannesburg, som i aftes sluttede med en
præsentation af værten, den sydafrikanske præsident Cyril Ramaphosa, havde
hidtil uset deltagelse af statsoverhoveder og regeringer for de lande, der for
indeværende præsiderer for de vigtigste regionale organisationer i det ’Globale
Syden.’ Dette skete som en opfølgning på BRICS-topmødet i 2017, ved hvilket
værtslandet Kina indledte en praksis med “BRICS-Plus”, nemlig at invitere fem
statsoverhoveder, som repræsenterer “nye markeder og udviklingslande.”
Men i år var nyskabelsen med gæstenationer udvidet yderligere for
systematisk at engagere alle de lande, der præsiderer for stående organisationer
– kaldet “regionale økonomiske fællesskaber “- for det Globale Syden og de
Forenede Nationer. De er ikke kun fra Afrika, men fra hele rækken af lande syd
for Krebsens vendekreds – det vil sige ’syden’ – og omegn. Den fulde liste er
gengivet nedenfor.
Titlen på BRICS-Plus initiativet for ‘engagement’ i 2018 var “BRICSPlus: Sikring af bæredygtig og inkluderende vækst for velstand i det ’Globale
Syden’.” Præsident Xi Jinping understregede i hans bemærkninger til
‘engagements-dialogen’, at nationer sammen kan udforske “nye drivkræfter for
udvikling” (se separat slug.) I tråd hermed har den russiske præsident Vladimir
Putin drøftet atomkraft med en række nationer, herunder Zambia, Sydafrika,
Egypten, og andre.
‘Engagements-erklæringen’ fra BRICS sagde, at “baggrunden for dette
BRICS-Plus koncept er, at skabe en platform for større interaktion og
partnerskaber blandt lande i det Globale Syden for at forme dagsordenen for
gennemførelsen af ændringer i den globale økonomi ….” Dette indvarsler kommende
historiske politiske forandringer, i særdeleshed på mødet til september i Kina,
arrangeret af ‘Forum for Samarbejde mellem Kina og Afrika (FOCAC).
Organisationer og nations-formandskaber ved topmødet i Johannesburg:
– Afrika –

African Union–Rwanda, 2018 formand
NEPAD (New Partnership for Africa’s Development)–Senegal,
Chair of its HSGIC (Government Heads of State and Government
Implementation Committee)
IGAD (Intergovernmental Authority on Development)–Ethiopien
ECCAS (Economic Community of Central African States)–Gabon
EAC (East African Community)–Uganda
ECOWAS (Economic Community of West Africa States)–Togo
Common Market for Eastern and Southern Africa–Zambia
– Amerika –
CARICOM (Caribbean Community)–Jamaica, ny formand
MERCOSUR (Common Market of the South)–Argentina, medlem
– Asien –
OIC (Organization of Islamic Cooperation)–Tyrkiet
Africa-Asia Strategic Partnership, Indonesia, formand med
Sydafrika
– Multinationale –
G77 (Group of 77+ Kina)–Ægypten, formand
G20 (Group of 20)–Argentina, formand.

