Dobbelt Magtsituation i Verden i Dag
–
hvilken Vej vil USA tage?
Leder fra LaRouchePAC den 1. august 2018 — BRICS-topmødet i 2018 kan med fordel
sammenlignes med Bandung-konferencen for asiatiske og afrikanske nationer i
Indonesien i 1955, hvor de tidligere koloniserede nationer mødtes for første
gang uden tilstedeværelse af de koloniale herrer. Forskellen fra dengang og nu
er, at BRICS nu ikke blot repræsenterer størstedelen af verdens befolkning, men
også næsten halvdelen af verdensøkonomien, og langt den største vækst i
verdensøkonomien.
Udviklingen på BRICS Forum i sidste uge, og de mange bilaterale og
multilaterale møder på sidelinjen mellem statsoverhovederne og institutionerne i
det ”Globale Syden”, demonstrerede, at det nye paradigme allerede eksisterer i
verden i dag. Under indflydelse af, ikke nogen nation, men ånden og konceptet om
den ”Nye Silkevej”, som blev iværksat af den kinesiske præsident Xi Jinping i
2013, har næsten alle nationerne i Asien, Afrika og Latinamerika, der generelt
beskrives som ‘udviklingslande’, sluttet sig sammen for at omdanne verden gennem
udvikling, ligesom Kina i løbet af få årtier har taget teten i de fleste
kategorier indenfor infrastrukturudvikling og i mange kategorier indenfor
industri og videnskabelig forskning, samtidig med at 700 millioner mennesker er
blevet løftet ud af fattigdom.
Et af BRICS-topmødets større resultater var forpligtelsen til, endelig, at
løfte hele Afrika ud af den tilstand af fattigdom og underudvikling, der er
blevet pålagt kontinentet af de tidligere kolonimagter. Indien og Kina
forpligtede sig til at arbejde sammen for at bringe deres videnskabelige og
teknologiske erfaring til det såkaldt mørke kontinent. Rusland lovede at ‘oplyse
Afrika’ med energiudvikling, anført af atomkraft, tilgængeligt for alle,
‘opbygget fra bunden af’, for at give elektricitet til de 600 millioner
afrikanere, der stadig lever i mørket.
Det andet center for denne dobbelte magtsituation, Vesten, befinder sig i
en krise af historiske proportioner. Den Europæiske Union smuldrer både politisk
og i flere lande også økonomisk. Det vestlige finanssystem er en spekulativ
boble, der er ved at briste. Topmødet mellem den nye italienske premierminister
Giuseppe Conte og præsident Trump i mandags har sat en skræk i EU’s oligarker,
der advarer om, at den nye amerikansk-italienske “akse” vil forstyrre
lederskabet i Tyskland og Frankrig, hvis ledere i stigende grad bliver
miskrediteret i deres egne nationer og i hele EU. Husk på, at Conte støttede
Trumps intervention på G7-topmødet i juni, hvor Trump informerede disse ‘ledere

af det gamle paradigme’ om, at deres sammenslutning i alt væsentlighed er
irrelevant, med mindre Rusland er med ved bordet.
Så spørgsmålet forbliver – hvilken vej vil USA tage? Trump har insisteret
på, at USA skal være venner med Rusland og Kina; at der ikke skal være flere
‘regimeskifte-krige’, og at han vil genoprette nationens industrielle
infrastruktur, der befinder sig i en tilstand af sammenbrud. Kan han gøre det?
Kesha Rogers, godkendt af LaRouches Politiske Aktionskomité som kandidat til
Kongressen for Texas, har udgivet en erklæring: “Kinas tilgang til Afrika viser
os, hvordan vi kan gøre en ende på fattigdommen i USA.” Hun udtaler, at USA
“lider under ekstrem fattigdom, høje selvmordsrater, stofmisbrug, nedgang i
grundlæggende økonomisk infrastruktur og manglende opsparing og finansiering til
fremtiden. Alt imens USA har været i et accelereret fysisk økonomisk sammenbrud,
har Kina i løbet af de sidste 30 år skabt et økonomisk mirakel med hensyn til
bekæmpelse af fattigdom, og løftet i hundredvis af millioner af mennesker ud af
fattigdom med målrettede projekter og strategier, som løser de særegne problemer
i hver by for sig. Dette har fungeret, ikke kun i Kina, men over hele verden,
især i Afrika. Den hurtige udvikling af den fysiske økonomi, igennem byggeri af
udviklingskorridorer med jernbaner og modernisering af havne, er nu at ved at
ophæve det Britiske Imperiums overlagte kolonialistiske politik med krige og
økonomisk ødelæggelse.”
Dette, konkluderer hun, er den model, som amerikanerne skal følge: “Denne model,
som i dag gennemføres i Afrika med hjælp fra Kina og BRICS-nationerne, må
vedtages i USA for at omdanne vores forsømte samfund, der er blevet ødelagt af
kriminel uagtsomhed, til ‘brødkurve’ med økonomisk vækst og velstand. “Dette er
midlet, skriver hun, til at opnå de mål der er fastsat af præsident Trump, som
har ” forpligtet sig til at genopbygge og udvide den forfaldne amerikanske
infrastruktur, og forbedre relationerne til Rusland og Kina samt andre førende
nationer rundt om i verden.” (Se webstedet med Rogers kampagne for den fulde
erklæring m.m.)
Rogers har også en anden plan, der omhandler det nye, positive forhold
mellem præsident Trump og den nyvalgte præsident i Mexico, López Obrador. Da
Trump har erklæret, at NAFTA skal erstattes med en helt ny handelsaftale, bør vi
ikke kalde den nye plan for den Nordamerikanske frihandelsaftale, men det
‘Nordamerikanske Bælte- og Vejinitiativ, ‘NABRI. På denne måde kan USA deltage
fuldt ud i udviklingen af Mexico og i hele Latinamerika, såvel som i USA selv,
sammen med Kina og de andre 100 nationer i Bælt- og Vejinitiativet. Og, som
Trump og López Obrador begge er enige om, ved at skabe økonomisk udvikling, job
og håb for fremtiden, kan flygtningekrisen løses, og narkotikakartellerne, som
nu stort set styrer Mexico, besejres.
Det er dette samarbejde mellem, hvad LaRouche kalder ‘de Fire Magter’, Rusland,
Kina, Indien og USA samt andre suveræne stater, der måtte ønske at deltage, der
kan gøre en ende på ‘Imperiets’ magt i verden én gang for alle, og frembringe et

nyt paradigme for menneskeheden.

