Værre end ‘fake news’:
Mediernes tvungne ensartethed!
– af Helga Zepp-LaRouche
5. august 2018 – Vi burde have lært fra 1920’erne og 1930’erne, at spredning af
kulturel pessimisme i befolkningen har fatale konsekvenser. Men en sådan
pessimisme spredes i dag i lyset af usikre fremtidsmuligheder i mange vestlige
samfund, og især i Tyskland, med det resultat at flere og flere borgerne helt
har opgivet håbet om at kunne gøre en forskel gennem deres egen deltagelse,
eller at de tilslutter sig højrefløjspartier, der kan give et afløb for vreden,
men ikke tilbyder nogen løsninger. Synderen for denne udvikling er ikke mindst
det politiske etablissement, som får os til at acceptere en ‘TINA’ politik –
TINA er akronym for ‘There Is No Aternative’ (der er ikke noget alternativ) – og
den tvungne ensartethed i ‘mainstream’- medierne, som undertrykker alle
budskaber, der peger på alternativer.
Vi gennemlever, hvad der sandsynligvis er den største strategiske forandring
nogensinde. Under ledelse af BRICS-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og
Sydafrika) fokuserer størstedelen af udviklingslandene for øjeblikket på ‘winwin’- samarbejde, med det formål at gøre springet til en status som en
industrialiseret nation, og at opnå en god levestandard for deres befolkninger
så hurtigt som muligt. BRICS-gruppens årlige konference i Johannesburg i juli
omfattede nogle af udviklingslandenes største og vigtigste internationale
organisationer, såsom Gruppen af 77, Organisationen for Islamisk Samarbejde
(OIC), Mercosur og Den Afrikanske Union, som alle var til stede for at
samarbejde med BRICS om Det Globale Syden-initiativ.
Det kinesiske Silkevejs-initiativ, og ideen om at relationer ikke længere er
baseret på geopolitisk konfrontation men på gensidige fordele, har forandret det
politiske klima i mange af verdens regioner på en aldeles positiv måde. For
eksempel har valget af den nyligt udpegede pakistanske premierminister Imran
Khan for første gang skabt potentialet til at bilægge konflikten mellem Indien
og Pakistan. Khan lovede at sikre, at hans land tog to skridt mod Indien for
hvert skridt, som Indien ønskede at tage imod Pakistan. Samarbejdet mellem
BRICS-landene har også indflydelse på Pakistan; Kina har traditionelt gode
forbindelser med Pakistan, og netop nu holder de russiske og pakistanske søværn
et møde på højt niveau, efter at de første fælles manøvrer mellem russiske og
pakistanske landtropper nogensinde fandt sted netop for et år siden.

Også omfattet af den nye samarbejdsånd er Afrikas Horn, hvor de hidtil
fjendtlige stater Somalia, Djibouti, Eritrea og Etiopien kraftigt udvider deres
diplomatiske og økonomiske forbindelser, i høj grad takket være kinesernes
investeringer, som f.eks. i opførelsen af jernbanen fra Djibouti til Addis
Abeba. Og i modsætning til den konsekvent negative mediedækning af
forhandlingerne mellem Nordkorea, Sydkorea og USA er denne proces godt på vej
med mulighed for, at et ledende nordkoreansk regeringsmedlem kan tale i New York
inden den kommende Generalforsamling i FN til september.
I mellemtiden har den syriske regering lanceret den økonomiske genopbygning af
provinsen Aleppo. Den første del af tretrins-programmet er genopbygningen af
infrastrukturen, det andet trin er den specifikke forsørgelse af hver enkelt
familie, og den tredje fase er folks tilbagevenden til et sikkert nærmiljø, som
viceminister i provinsen, Hamid Kenno, understregede. På samme tid har det
russiske militær hjulpet med at oprette et flygtningecenter i Syrien, der vil
byde flygtninge velkommen tilbage fra Jordan, Libanon og Tyrkiet og bistå dem
med deres tilbagevenden til deres hjem. Et interministerielt koordineringsudvalg
af de russiske udenrigs- og forsvarsministerier har overtaget den velordnede
hjemsendelse af flygtninge.
Man ville formode, at alle disse udviklinger faktisk ville dominere
overskrifterne, hvilket straks ville fylde alle klart tænkende mennesker med håb
om, at verdensfreden er blevet mere sikker, at fattigdom kan overvindes, og at
flygtningekrisen kan løses på en human måde. I stedet siger medierne ikke et ord
om initiativet ‘Globale Syden’. En artikel i Die Welt, broderet med meget
geopolitisk spin, citerer Xi Jinpings tale på BRICS-topmødet: “Afrika har mere
udviklingspotentiale end enhver anden region i verden”. Og hvad konkluderer
forfatteren? At “Kina arbejder for at opbygge sit imperium”, og at det kommende
topmøde mellem Kina og Den Afrikanske Union i Beijing førstkommende september
bare er Xi Jinpings “charme-offensiv.”
Selvfølgelig har denne censur af gode nyheder til formål at skildre det gamle
neo-liberale paradigmes politik, som om, at der ikke er noget alternativ. Hvis
Kina – i øvrigt sammen med Indien, Rusland og Japan – nu påviser, at Afrika rent
faktisk kan industrialiseres, og hvis det blev sandfærdigt rapporteret, så kunne
nogen måske tænke sig at spørge hvorfor det afrikanske kontinent, efter
århundreder med kolonialisme og årtier med IMF’s berygtede kreditbetingelser, er
i sin nuværende prekære tilstand, og om ikke dette er en væsentlig årsag til
flygtningekrisen.
I stedet for at svare på Kinas gentagne tilbud om at arbejde sammen med de
afrikanske stater om deres industrialisering i forbindelse med Den nye Silkevej,

har den tyske regering blokeret for kinesiske investeringer i Tyskland, såsom
den seneste erhvervelse af producenten af præcisions-maskineri, Leifeld Metal
Spinning, skønt forskellige undersøgelser bekræfter, at kinesiske investorer
altid har sørget for at øge antallet af arbejdspladser og hævet lønnen. Hvor var
regeringens veto, da dusinvis af britiske og amerikanske investeringsfonde i de
senere år tog alting fra mellemstore virksomheder til boligselskaber og
infrastruktur, skar de bedste dele fra og solgte dem, og lukkede ned for resten
som socialt uforenelige?
Det er en absurd ide at tro, at man kan standse fremgangen for vækst- og
udviklingslande – Indien og Kina alene tegner sig for 2,6 mia. mennesker – og
pålægge den neoliberale geopolitiske model som den eneste mulige option for
resten af verden. Blairs og Obamas politik for at omdanne hele verden til
vestligt demokrati gennem regimeskifte og ‘humanitære’ interventioner som en
slags moderne korstog, er klart mislykkedes. Hverken Kina eller Rusland vil have
denne model, og flere og flere udviklingslande ser den kinesiske model som
modellen for deres egen udvikling.
Årsagen er, at BRICS tilbyder en form for samarbejde, der fokuserer på gensidig
udvikling, mens Vesten foretrækker den neoliberale model, og dermed
profitmaksimering for de få på bekostning af de mange. Det bliver heller ikke
overset i resten af verden, at EU glider ind i mere og mere uenighed mellem dets
medlemsstater, hvad enten det drejer sig om at håndtere flygtningekrisen, valget
mellem større integration versus en understregning af national suverænitet eller
forholdet til Kina, Rusland og USA.
At se på verden gennem eurocentriske briller tilslører den betragtning, at
størstedelen af menneskeheden, repræsenteret ved BRICS og Det Globale Syden, har
draget den konklusion af Vestens neoliberale politik, at en revision af det
nuværende system for global styring er presserende nødvendigt, og at denne
omorganisering ikke kan overlades til Vesten.
I stedet for arrogant at fortsætte med at sætte sig på egoismens høje hest i
deres formodede overlegenhed, og snart lande deres befolkninger på historiens
udkant, bør Europas nationer og USA se på tilbuddene fra Kina og Rusland om
samarbejde og medvirken i udformningen af det nye paradigme. Trods punktafgifter
pålagt af Trump fortsætter Kina med at tilbyde samarbejde til USA for at
eliminere handelsunderskuddet gennem ‘joint ventures’ i tredjelande. Og en
talskvinde for Kinas handelsministerium har netop sagt, “Vi tror altid på, at
dårlige ting kan forvandles til gode, og at udfordringer kan forvandles til
muligheder.”

Og ved det netop afsluttede ASEAN- topmøde (Association of South East Asian
Nations) i Singapore, genkaldte den russiske udenrigsminister Sergey Lavrov
Putins ord fra Rusland-ASEAN-topmødet i Sochi i 2016, hvor han opfordrede
partnerlande til at være opmærksom på det enorme geopolitiske og geoøkonomiske
potentiale i det eurasiske kontinent, hvor den Eurasiske Økonomiske Union
(EAEU), Shanghai Corporation Organisation (SCO) og ASEAN supplerer hinanden.
Lavrov understregede, at døren forbliver åben for EU og ingen skulle tvivle på,
at EU burde være interesseret i det af rent pragmatiske økonomiske og
forretningsmæssige grunde.
Men man kunne også finde grunde til et sådant samarbejde, som går ud over det
pragmatiske. Hvis Europa ikke vil glemme og miste sin humanistiske og klassiske
kultur, så kunne vi genoplive ideerne fra Nicholas af Cusa, Leibniz og Schiller,
og yde vores bidrag til udviklingen af menneskeheden. Det vil du helt bestemt
ikke læse om i de almindelige medier. Men så er der dette forum (hjemmeside).

