BRIKS-landene i centrum for en ny,
retfærdig, økonomisk verdensorden!
Enestående i verdenshistorien:
Hvordan Kina forandrer verden!
Af Helga Zepp-LaRouche, den 28. juli 2018
Inspireret af Kinas fabelagtige fremskridt finder der nu for tiden en strategisk
nyorientering sted blandt udviklingslandene, hvorved der skridt for skridt
opstår en økonomisk verdensorden baseret på helt andre principper. Medens Vesten
forgæves forsøger at opretholde det neoliberale økonomiske systems gamle
verdensorden, arbejder flere og flere nationer sammen med BRIKS-staterne,
Shanghai-samarbejdsorganisationen (SCO) og andre regionale organisationer inden
for rammerne af det nye silkevejsinitiativ på grundlag af et samarbejde til
gensidig fordel. Man demonstrerer derved, at verden kan udformes meget mere
menneskeligt, end EU demonstrerer med sin barbariske flygtningepolitik,
“Jeg vil have den kinesiske model, fordi det, som Kina har opnået, er utroligt.
Den måde, Kina har overvundet fattigdommen på, har intet sidestykke i
historien!”

– dette er en udtalelse fra Pakistans nyvalgte statsminister, Imran

Khan, der samtidigt meddelte, at han vil besvare ethvert positivt skridt fra
Indiens side for at forbedre forholdet til Pakistan med to skridt fra hans side.
Præcist den samme stemning gjorde sig gældende ved det netop afsluttede topmøde
for BRIKS

—

altså Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika

–

i

Johannesburg, der var fuldstændigt præget af Den nye Silkevejs ånd, der hævder
ikke mindre end, at alle verdens nationer har ret til at udvikle sig på grundlag
af videnskabelige og teknologiske fremskridt, og at der er opstået en ny ære for
menneskeheden.
Den kinesiske præsident Xi Jinping understregede i sin tale på topmødet, hvor
også Indonesien, Tyrkiet, Argentina og rigtigt mange afrikanske statsoverhovder
deltog, at det internationale samfund befandt sig ved en skillevej og måtte
udvikle en helt ny form for internationale forhold. Med en begejstret
kulturoptimisme, der er helt forsvundet i Europa, betonede Xi det videnskabelige
fremskridts afgørende rolle som drivkraft for den økonomiske opbygning.
“Videnskab og teknik udgør som de primære produktivkræfter en uudtømmelig kraft,
der driver den menneskelige civilisations udvikling fremad.” Menneskeheden har
foretaget kæmpe udviklingsspring fra landbrugs- til industrisamfund og står nu
foran nye videnskabelige og teknologiske revolutioner og industrielle

forvandlinger. Hvis staterne griber de chancer, der frembyder sig, kan de opnå
en dynamisk økonomisk vækst og dermed et bedre liv for deres befolkninger.
Xi fortsatte med at sige, at der lå større udviklingsmuligheder i Afrika end på
noget andet kontinent, og derfor havde det et større udviklingspotentiale end
noget andet område i verden. BRIKS ønskede derfor at forstærke samarbejdet med
Afrika og lade dette samarbejde blive til forbillede for udviklingen af syd-sydforholdene. Denne intensivering vil forstærkes yderligere på det forestående
forum for Kina-Afrika-samarbejde i Beijing til september, hvor integrationen med
det økonomiske bælte-initiativ skal føres videre. Også den indiske statsminister
Modi fremførte, at fredsbevarelse og Afrikas udvikling havde den højeste
prioritet for hans regering. Man meddelte også, at man agtede at oprette et
Mahatma Gandhi – Nelson Mandela – center. Præsident Putin berettede i sin tale,
at Rusland agtede at “tænde lyset” på det afrikanske kontinent og forsyne det
med energi, fremfor alt med atomenergi, hvor Rusland for tiden har udviklet sig
til den teknologiske fører i verden.
Stigningen i handelen mellem Kina og Afrika inden for de sidste 40 år er enorm:
Fra 765 millioner $ i 1978 har samhandelen allerede nået 170 milliarder $ i 2017
for at ligge på 400 milliarder årligt i de kommende år. I det hele taget stiger
BRIKS-landenes økonomiske betydning voldsomt: i det forløbne år androg disse
landes samlede bruttonationalprodukt over 17 billioner $ og dermed mere end
EU’s. Præsident Xi havde før topmødet ud over de Forenede arabiske Emirater også
aflagt statsbesøg i Senegal, Rwanda og Sydafrika fulgt af Mauritius i
tilknytning til topmødet. Kinas og Indiens regeringer har også besluttet sig for
fælles investeringer i Afrika i sammenhæng med det Nye Silkevejsinitiativ. En
yderligere byggesten til den nye økonomiske orden er konceptet “BRIKS-plus”, en
platform, der skal udbygge det økonomiske og også strategiske samarbejde mellem
endnu flere stater og regioner. Det er blandt andet de deltagende landes hensigt
at skaffe stemmeret i IMF til et stadigt større antal medlemsstater fra denne
blok for at kunne påvirke afgørende beslutninger.
Samarbejde eller konfrontation
Xi Jinping understregede under topmødet også energisk det synspunkt, med en
tydelig henvisning til Donald Trumps trusler om importtold, at der ikke gives
nogen vindere i en handelskrig. Man stod foren valget mellem samarbejde eller
konfrontation, mellem gensidige fordele eller muligheden for at gøre sin nabo
til tigger, men at de, der fulgte denne kurs, i sidste ende blot ville skade sig
selv.
Netop denne effekt har man allerede kunne iagttage ved sanktionerne mod Rusland,

som flere eksperter her i landet anser for en ulykke, da de har tvunget Rusland
til at genopbygge flere af de produktionsområder, der ødelagdes under Jeltsinårenes chokterapi, og samtidigt til at fordybe forholdet til Kina og Asien. Og
ligesom ved de (af den amerikanske kongres) påtvungne sanktioner fra USA’s og
EU’s side mod Rusland, har Trumps trusler om importtold over for Kina
øjensynligt den af ophavsmændene oversete virkning, at de blot fremmer BRIKSlandenes samarbejde og øger deres ønske om en mere retfærdig og afbalanceret
verdensorden.
På et seminar hos Chongyang Finansinstitut på Renmin-universitetet i Beijing
påpegede Putins økonomiske rådgiver Sergej Glazjev, at det i betragtning af den
dårlige tilstand i de vestlige økonomier, der stadig havde stærk fokus på
spekulation frem for produktiv økonomi, burde komme til et stadig tættere
samarbejde mellem de nye silkevejsinitiativer, mellem BRIKS og SCO. Og hvis
trykket på disse stater skulle vokse yderligere, så ville det blot fremskynde
tendensen til ikke længere at afvikle den internationale handel i dollars, men i
de pågældende landes valutaer.
Af den kinesiske regerings årsberetning, som statsminister Li Keqiang for nylig
fremlagde under et ledelsesmøde i statsrådet, fremgik det tydeligt, at Kina vil
gøre alt for at beskytte landet mod virkningerne fra et nyt sammenbrud i det
transatlantiske finanssystem. Stillet over for store internationale udfordringer
vil Kina vedtage en hel pakke af forholdsregler for at styrke den produktive
økonomi, heriblandt skattelettelser for investeringer i grundforskningen, 200
milliarder $ til infrastruktur, et krav om kreditudstedelse til små og
mellemstore virksomheder, såvel som en entydig bekæmpelse af “zombiefirmaer” og
enhver form for spekulation.
Den dynamik, der for tiden udvikles med den kinesiske model og BRIKS som
centrum, er resultatet af en årtierlang politik fra IMF’s og Verdensbankens
side, der med deres krav om såkaldte strukturtilpasninger og betingelser for
udviklingslandene ikke blot har forhindret disse landes udvikling, men derudover
har gennemført en gigantisk kapitaloverførsel fra disse lande til det
neoliberale finanssystems banker. Af denne politik, som vi blandt andet har en
stor del af flygtningekrisen at takke for såvel som de på løgne byggede krige i
Sydvestasien og Nordafrika, har BRIKS og mange udviklingslande draget en
lignende slutning som af Asien-krisen i 1997, hvor megaspekulanter som George
Soros spekulerede adskillige asiatiske landes valutaer ned til indtil 80% af
deres tidligere værdi.
Vi i Vesten har lige præcist det valg, som Xi Jinping har præciseret. Vi kan
tage mod Kinas mangehånde tilbud og sammen med BRIKS og andre stater hjælpe med

til at opbygge Afrika, Sydvestasien og Latinamerika industrielt og dermed
samtidigt virkeliggøre et fremtidsperspektiv for os selv. Dette vil under alle
forhold kræve et farvel til kasinoøkonomien og indførelse af en Glass-Steagallbankopdeling såvel som oprettelsen af nationalbanker og oprettelsen af et nyt
Bretton-Woods-kreditsystem.
Eller vi kan forsøge at holde fast i det nuværende, håbløst bankerotte,
neoliberale finanssystem, der er indrettet på profitmaksimering for eliten på
bekostning af en stor del af befolkningen samt udviklingslandene. Så har vi
valget mellem et nyt krak, denne gang langt værre end i 2008, og et af
dollarsammenbruddet udløst finanssammenbrud, såfremt staterne i den nye
økonomiske blok værger sig i fællesskab mod en konfrontation fra USA’s side.
Vi har følgende valg: Enten genopfrisker vi her i USA og Europa vore bedste
traditioner, det vil sige Alexander Hamiltons amerikanske økonomiske system og
principperne fra det tyske økonomiske mirakel efter anden verdenskrig og
traditionerne fra vor klassiske kultur
BRIKS

med på at udvikle verden.

–

—

og så arbejder vi sammen med Kina og

Eller vi vil selv være skyld i, at vore

kulturer snart opstilles i de afrikanske og asiatiske museer som eksempler på
samfund, der ikke var overlevelsesegnede i moralsk henseende.
zepp-larouche at eir.de

