Schiller Instituttets ugentlige
strategiske webcast med Helga ZeppLaRouche, 4. oktober, 2018:
Hvad kræver det at besejre
’Russiagate’-kuppet og bringe USA og
Europa ind i det nye paradigme
I en diskussion den 1. oktober identificerede Helga Zepp-LaRouche den nuværende
krise som en, hvor to modsatrettede dynamikker er sluppet løs, og er i direkte
konflikt. Den ene er defineret af det kollapsende finansielle/geopolitiske
system i den transatlantiske region, hvor accelerationen af den nedadgående
spiral er den faktor, der driver desperate ledere af det forfejlede paradigme
til at slippe flere konflikter løs, og derved øge faren for global krigsførelse,
herunder atomkrig. Samtidig tager det nye paradigme til i styrke, der er
forbundet med de globale økonomiske og diplomatiske initiativer fra Bælte og
Vej-Initiativet, og BRICS, et paradigme for fred og udvikling, idet et stigende
antal nationer vælger den nye Silkevejs-ånd over det dødbringende forløb af den
imperialistiske geopolitik.
Det spørgsmål som alle borgere i vesten stilles overfor er, om USA og Europas
nationer vil handle for at bryde med fortiden og dermed sikre succesen med det
nye paradigme. Præsident Trumps tale til De Forenede Nationer i sidste uge havde
mange af de samme temaer, som han gav udtryk for at vinde valget i 2016,
herunder afvisning af krige i Mellemøsten og regimeskifte-politik, nationernes
ret til suverænitet og afslutning af den koloniale praksis, der er blevet
påtvunget under dække af betegnelsen “frihandel”. Men på trods af disse positive
temaer, og det mod han har vist i hans igangværende kamp mod de britisk-styrede
korrupte embedsmænd fra Bush-Obama-Clinton-netværket af efterretningsfolk, der
kører Russiagate mod ham, er de neo-konservative og neo-liberale endnu ikke
blevet besejret, og de kan fortsætte med at udøve en betydningsfuld negativ
indflydelse på USA’s og NATO’s politik.
Det er derfor nødvendigt at optrappe kampen for at få ophavsmændene til
regimeskifte-kupforsøget imod Trump stillet for retten. Trumps ordre om at
frigive hemmeligt stemplede dokumenter relateret til de systematisk ulovlige
handlinger af højtstående embedsmænd i justitsministeriet/FBI, i kombination med
Kongressens høringer vedrørende mødet (eller møderne) i maj 2017, hvorunder

stedfortrædende statsadvokat Rosenstein – ifølge tidligere fungerende direktør
for FBI Andrew McCabe – drøftede en plan om at fjerne Trump ved hjælp af “den
25. forfatningsændring”, vil give flere beviser, der kan bruges til at lukke ned
for kuppet. Det kommende midtvejsvalg skal tages som et udgangspunkt for
mobilisering mod kuppet, og for at vise at amerikanerne er klar til at deltage i
det nye paradigme.
Hjælp os med at opbygge et publikum til denne torsdags webcast. Hver uge
tilbyder Helga et overbevisende billede af de seneste udviklinger, og giver
klare marchordrer om, hvordan borgerne kan gribe ind for at knuse kuppet og
bringe USA og Europa ind i det nye paradigme. Vi må ikke gå glip af denne
mulighed. (HCS)
schillerinstitute.com
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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).

Et nyt paradigme kommer frem: Hvorhen
USA?
LaRouche PAC Internationale Webcast for fredag d. 3. aug., 2018
MATTHEW OGDEN: Hej, det er 3. august 2018. Mit navn er Matthew Ogden, og I
lytter til vores fredagsudsendelse på Larouchepac.com med vores ugentlige
strategiske oversigt. Som man kan se på skærmen bærer vores udsendelse titlen
“Et Nyt Paradigme Kommer Frem: Hvorhen USA?” Vi lever helt bestemt i en periode
med meget hurtig forandring, med hidtil usete udviklinger, der forekommer rundt
om på kloden med stadig hurtigere frekvens. Som den kinesiske præsident Xi
Jinping sagde under det nylige BRICS-topmøde i Johannesburg, Sydafrika, hvor
dette billede er taget fra: “Vi er vidne til store ændringer, der udfolder sig i
vores verden. Noget uset i et århundrede.” Så denne hurtige forandring, som
Kinas Præsident Xi Jinping henviser til, skyldes et sammenstød mellem to
modstridende dynamikker på denne planet. På den ene side har vi det samtidige
sammenbrud af hele den transatlantiske geopolitiske verdensorden. Vi er vidne
til dette i alle dets facetter. Det er ikke kun økonomisk, men også finansielt,
politisk, samt en social nedbrydning. Vi ser det lige her i vores dagligliv
herhjemme i form af et stigende antal dødsfald, de stigende stofrelaterede
overdoser, den kollapsende sociale struktur og truslen om et totalt sammenbrud
af Wall Street og City of Londons finanssystem. Dette truer. Men på den anden
side ser man en samtidig opkomst af en helt ny international orden; en orden som
drives af de globale megaprojekter og økonomiske udviklingsinitiativer, der er
gennemført af Kina – Bælt og Vej-initiativet – og de lande, der er hoppet med om
bord i det. Og effekten mærkes globalt, som BRICS-topmødet, der fandt sted for
lidt over en uge siden i Johannesburg, Sydafrika, gjorde det krystalklart, at
det her repræsenterer en helt ny vision for verden og en nyfundet dedikation til
menneskehedens værdighed og udviklingen af hele planeten. Dette er ikke bare
‘business as usual’; dette er et klart brud med den form for kolonialisme og
geopolitisk verdensorden, som vi har oplevet i de sidste årtier. I stedet en
forpligtelse til en helt ny vision for menneskeheden.

Schiller Instituttets Nye Paradigme

Webcast,
den 2. august, 2018 med Helga ZeppLaRouche
Det Nye Paradigme bevæger sig fremad efter ’Singapore-Modellen.

Dialog, ikke

Krig! –
HARLEY SCHLANGER: Hej, jeg er Harley Schlanger fra Schiller Instituttet.
Velkommen til denne uges internationale strategiske webcast med Helga ZeppLaRouche, som er grundlægger og formand for Schiller Instituttet, og som er på
forkant i kampen for at frembringe et nyt paradigme til erstatning for det
døende, farlige gamle paradigme med geopolitisk konfrontation.
Efter BRICS-topmøderne har der i den sidste uge været flere
udviklinger, der har konsolideret det nye paradigme, en serie af nye
initiativer, åbninger for dialog, fortsatte dialoger – og selvfølgelig
hysteriske reaktioner fra City of London og neokonservative i USA.
Helga, hvorfor begynder vi ikke med det fortsatte momentum fra
BRICS-topmødet, da der er meget at rapportere. Giv os en opdatering med hvad du
ved om det?

HELGA ZEPP-LAROUCHE: Ja, vi diskuterede det i sidste uge, men i mellemtiden er
der kommet flere rapporter ud om, at det ikke bare var BRICS og BRICS-Plus, med
deltagelse af mange vigtige udviklingslande, men faktisk næsten flertallet af
alle de vigtige organisationer for udviklingslandene, såsom G77, Mercosur,
Organisationen for islamisk Samarbejde (OIC) og mange regionale organisationer.
Man kan virkelig sige, at der meget, meget hastigt er ved at opstå en helt ny
økonomisk orden, et nyt system for regeringsførelse baseret på ‘win-win’
samarbejde, på respekt for den andens suverænitet, og dette fortsætter virkelig
ånden fra Den nye Silkevej, som nu har tag i flertallet af nationerne, i hvert
fald på den sydlige halvkugle og i sektoren med udviklingslandene.
Dette skaber helt anderledes omstændigheder, så mange konflikter,
som syntes at være uløselige, kan nu gå i en fredelig retning. Og jeg vil kun
give dig et enkelt eksempel med Pakistans nye premierminister Imran Khan, der
dybest set sagde, at Pakistan vil følge den kinesiske model, men han sagde også,
at han ønsker tilnærmelse med Indien, og at for hvert skridt Indien tager med

hensyn til Pakistan, er han villig til at tage to skridt. Så der er faktisk for
første gang mulighed for at løse konflikten mellem Indien og Pakistan. Og det er
også første gang, at det russiske militær har holdt militærøvelser sammen med
Pakistan.
Kina spiller naturligvis en stor rolle i Pakistan. Rusland har meget
gode relationer til Indien. Og nu i den nye ånd fra ‘Shanghai Cooperation
Organization’, (SCO), og BRICS ‘Globale Syd’, som de kalder denne nye udvikling,
er det muligt at løse denne konflikt.
I en anden konflikt, bortset fra Nordkorea, som vi allerede har
diskuteret, og som i modsætning til mediernes løgne ligger i en meget god
position – det går fremad på den rigtige måde – er der, i ånden fra den Nye
Silkevej, nu også for første gang en tilnærmelse imellem Somalia, Djibouti,
Eritrea og Etiopien.
Og i denne sammenhæng fremsatte Houthi-lederen i Yemen et ensidigt
fredstilbud til den anden side om fred blandt den yemenitiske befolkning, der
lider under den værste humanitære katastrofe på planeten, at der bør være
våbenhvile og tages skridt mod fred.
Jeg synes virkelig, at alle disse udviklinger er helt fantastiske,
og de viser, at under ledelse af BRICS, især Kina og Rusland, og med dem også
Indien, Sydafrika og Brasilien, gøres der en indsats for at erstatte den gamle,
kollapsede, geopolitiske orden med det nye system for internationale
systemrelationer, som jeg synes er meget, meget lovende. Og det er en stor skam,
at vores almindelige medier i Vesten er så Gleichgeschaltet, så fuldstændig
kontrollerede, at de fleste mennesker absolut ingenting ved om disse fantastiske
udviklinger, fordi medierne bare ikke rapporterer om det, men det betyder ikke,
at det ikke findes. Derfor appellerer jeg til Jer, vores seere, om at sørge for,
at dette program bliver mere kendt, del det med dine venner og bekendte, og
deltag i Schiller Instituttets arbejde, for vi skal have Vesten til at deltage i
udformningen af denne nye verdensøkonomiske orden. Det er absolut muligt, det
kan gøres, men det kræver dog meget arbejde!

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.

Fremkomsten af en ny, retfærdig
verdensøkonomisk orden finder sted;
britisk kupforsøg i USA må slutte.
Leder fra LaRouchePAC den 31. juli 2018 — Betydningen af BRICS-nationernes 10.
årlige topmøde i Sydafrika i sidste uge er, at fremkomsten af en ny
verdensøkonomisk orden nu finder sted. Dette var tydeligt i udtalelser og
handlinger fra statsoverhovederne for Kina, Rusland, Indien og andre, men blev
også afspejlet i ‘BRICS-Plus’ gæstenationernes engagement i den opsøgende
indsats rettet mod “det Globale Syd”; BRICS-Plus gæstenationerne repræsenterede
systematisk alle de større regionale økonomiske fællesskaber på den sydlige
halvkugle, fra Fællesmarkedet (Mercosur) i Sydamerika, til den Afrikanske Union
(AU), til Organisationen for Islamisk Samarbejde (OIC), og videre til
Sydøstasien. Allerede inden BRICS-topmødet trådte sammen, havde Præsident Xi
Jinping og premierminister Narendra Modi hver især besøgt Rwanda, som præsiderer
for den Afrikanske Union i 2018.
Processen bevæger sig hurtigt. Millioner af mennesker ønsker at
udvikle sig og bevæge sig fremad. For eksempel sagde præsident Recep Tayyip
Erdogan i Johannesburg, at hans nation, Tyrkiet, burde tilslutte sig BRICS, og
gøre det til “BRICST.” Bemærk at Tyrkiet i 2018 har formandskabet i
Organisationen for Islamisk Samarbejde, som har 57 medlemsstater, heraf 47 der
har et muslimsk flertal, og kollektivt repræsenterende 1,3 mia. mennesker.
Erdogans økonomiske rådgiver, Cemil Ertem, forklarede den 25. juli, at en “ny
politik” begynder at blomstre i østlige lande i modsætning til krisen i Vesten.
Ertem sagde, at det udvidede BRICS kan være den økonomiske “ækvivalent” til
‘Archimedes løftestang’, der flyttede verden. “Opfølgningsplaner fra BRICStopmødet omfatter for eksempel åbninger af nye filialer af kreditbanker til
udvikling. En ny filial af BRICS’s Ny Udviklingsbank åbnes snart i Sao Paolo,
Brasilien og derefter i Brasilia.
Ved afslutningen af BRICS-topmødet, udsendte Helga Zepp-LaRouche en
artikel, “BRICS-landene er i centrum af en ny, retfærdig verdensøkonomisk orden!
eller hidtil uset i historien: Hvordan Kina forandrer af verden!” Hun sagde, at
topmødet var “formet af den Nye Silkevejs ånd. Det betyder intet mindre, end at
en ny æra for menneskeheden er påbegyndt, en æra, hvor alle nationer i verden
har ret til udvikling på grundlag af videnskabelige og teknologiske fremskridt.”

I direkte modsætning til denne fremgang, kom så den ulykkelige
handling med mordet på den øverste ingeniør for ‘Den Store Etiopiske RenæssanceDæmning’ på den Blå Nil, Simegnew Bekele den 27. juli. Dette er et morderisk
signal til ingeniører og forskere overalt om at holde sig væk fra udvikling.
Give op Skjule sig.
Indtil videre har politiet ikke udsendt nogen endelig udtalelse om,
hvem der er ansvarlig.

Men – cui bono – poteaftrykket af en britisk operation

er tydelig. Selv om der er modsætninger internt i Etiopien, forklarer det ikke
målrettede snigmord. For fem uger siden var der også mordforsøget på Etiopiens
nyvalgte premierminister Abiy Ahmed, som arbejder aktivt for samarbejde, for
fred og udvikling overalt på Afrikas Horn.
Disse målrettede drab og mordforsøg bringer mindelser om lignende
tilfælde, foretaget af den britiske geopolitiske flok på et andet kritisk
tidspunkt i nyere tid. I Tyskland var der mordene på fortalerne for udvikling,
Buback (1977), Herrhausen (1989), Rohwedder(1991) og andre – tilskrevet ‘Rote
Arme Fraktion’, en britisk løgnehistorie – og lignende operationer.
Tiden er nu inde til at gøre alt for at sætte en stopper for denne
neo-imperialistiske ondskab, én gang for alle. Vi må stoppe kupforsøget af
britisk herkomst mod præsidentskabet for USA. Dette gør det muligt for den
transatlantiske blok at slutte sig til den historiske revolutionerende globale
udvikling, der nu dukker frem. For hver dag som kupforsøget fortsætter, blokeres
der for strategiske muligheder, kritiske møder forsinkes og faren for en total
krig og kaos forøges.
I dag var der nye signaler af den form for positive udenlandske
relationer, som burde finde sted mellem lederne af USA, Kina, Rusland og andre.
På den fælles pressekonference i Det Hvide Hus med præsident Trump, sagde den
besøgende italienske premierminister Giuseppe Conte, at “forholdet mellem de
Forenede Stater og Rusland er grundlæggende … [for] stabilitet og sikkerhed.”
Præsident Trump, der gik med til at mødes med præsident Putin, sagde, at han
også er parat til at mødes med Iran, hvor som helst og når som helst. Trump
sagde: “Jeg tror på møder.”

BRICS sætter dagsorden for global
udvikling –
USA må gå med for at oprette en ny
verdensorden, baseret på fred gennem
udvikling
Den enorme dynamik ved topmødet mellem BRICS-landene (Brasilien, Rusland,
Indien, Kina og Sydafrika) den 25.-27. juli i Johannesburg, og især BRICS’s
‘Afrika Dialog Forum’, der fandt sted ved samme lejlighed, har samlet det meste
af verden omkring flere nøglekoncepter: Fred gennem udvikling; ‘BRICS-plus’ som
kernen i et nyt syd-syd-forhold, eller ’Globale Syd; ‘det Nye Silkevejs-koncept
som basis for “nye drivkræfter bag udvikling; “atomkraft for alle nationer, med
Rusland i spidsen; og det presserende behov for internationalt samarbejde om
udviklingen af Afrika og Sydvestasien fra århundreder med koloniale krige og
udbytning.
Overvindelsen af det britisk/saudisk-skabte terroristnetværk i
Syrien, tilvejebragt af det åbne samarbejde mellem Trump-administrationen og
Putin-administration i Rusland, og den lovende omformning af den koreanske halvø
tilvejebragt af samarbejdet mellem Trump, Xi Jinping, Putin og den sydkoreanske
præsident Moon Jae-in, giver bare et glimt af hvad der kan opnås gennem
strategisk samarbejde mellem de store magter, der bryder med det Britiske
Imperiums geopolitiske opdeling af verden i øst versus vest.
Den tidligere amerikanske diplomat James Jatras, der talte ved en konference
afholdt af Schiller Instituttet i New York City i juni, udgav i lørdags en
kraftig artikel i Strategic Culture med titlen “Vil de næste skridt vedrørende
Iran pege imod en ny ’de tre store’ eller 3. Verdenskrig?” Med ’de tre store’,
henviser han til USA, Rusland og Kina, idet han noterer, at Trump konsekvent har
afvist rollen som ‘verdens politimand’, som pålagt USA af de anglofile neokonservative, alt imens han også afviser den afindustrialisering, der fulgte med
den radikale ‘frihandelspolitik’, der også kommer fra briterne. Med henvisning
til professor Michael Klare påpeger artiklen korrekt, at Trump konsekvent har
presset på for en ‘tripolær verdensorden’ med USA, Rusland og Kina, der arbejder
sammen. Hvorfor ville Trump vende sig imod myten om ‘verdens eneste supermagt” i
en Pax Americana? Klares indsigt: “I den Trump’ske tankegang er dette land
blevet svagt og overstrakt på grund af dets ukritiske overholdelse af de
fremherskende forskrifter for den internationale liberale orden, der kræver, at

USA påtager sig opgaven med at være politimand for verden, alt imens de giver
dets allierede økonomiske og handelsmæssige fordele til gengæld for deres
loyalitet. “En afvisning af den mislykkede rolle (hvilken, som Klare ikke
nævner, er den britiske vision af ‘britiske hjerner og amerikansk råstyrke’, som
opretholder imperiet) ville tillade “fremkomsten af et mindre belastet, stærkere
Amerika – omtrent som et stærkere Rusland er opstået fra Sovjetunionens vrag i
dette århundrede, og et stærkere Kina fra vraget af maoismen.”
Jatras advarer om, at hvis det igangværende kupforsøg mod Trump skulle lykkes,
ville en regering under Mike Pence bringe ‘det gamle regime’ tilbage, den
“neoliberale, unipolare orden”, som hurtigt ville sætte sig i bevægelse for at
knuse Trumps samarbejde mellem ‘de tre store’. Resultatet ville være en
“katastrofe af bogstaveligt talt ufattelige proportioner, en katastrofe, som
Trump har forsøgt at stoppe.”
Dette er en afspejling af LaRouches halvtreds år lange perspektiv,
der blev lanceret for halvtreds år siden, et perspektiv, med en afslutning af
den permanente krigsførelse og nedskæringspolitik under det Britiske Imperium,
der drives af London og Wall Street. LaRouche hævdede, at dette kun kunne opnås
ved en sammenkomst af alle suveræne national-stater baseret på menneskehedens
fælles mål. Dette er nu klart inden for rækkevidde. Næsten hele Asien, Afrika og
Latinamerika er nu forenet bag dette princip gennem BRICS og den Nye Silkevej.
EU smuldrer, mens en ny italiensk regering fører an i et brud med EU-diktaturet
og en fornyelse af samarbejdet med Rusland og Kina. Den nyvalgte italienske
premierminister Giuseppe Conte mødes mandag med præsident Trump i Det Hvide Hus.
På trods af den ekstreme fare er det et historisk øjeblik, der kalder på stor
optimisme og fuldt engagement, et øjeblik, og en mulighed, som ikke må gå tabt.

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.

BRICS-topmødet demonstrerer det nye
paradigme for menneskeheden –
USA må gå med, hvis det skal lykkes
BRICS-topmødet, BRICS Plus-møderne og BRICS-Afrika-forum, der blev holdt i
Sydafrika i sidste uge, har demonstreret optimismen hos flertallet af
menneskeheden, repræsenteret ved BRICS Plus, og denne institutions kapacitet for
at udgøre kernen i den nye verdensorden, baseret på principper defineret af
Lyndon LaRouche over de sidste årtier.
Hvad der nu er påkrævet, sagde Helga Zepp-LaRouche i dag, er at
denne organisationen driver USA til at blive en del af dette nye paradigme, og
slutter sig til den nye silkevej. Se rapporterne fra Johannesburg nedenfor, og
præsident Trumps mod til at udfordre briternes kupmagere. Det er vores job at
udføre det nødvendige næste skridt – at bringe USA og BRICS Plus-nationerne
sammen, i ånden af den nye silkevej, til at udvikle Afrika, rekonstruere de
transatlantiske økonomier, og skabe det nødvendige nye internationale
finanssystem, baseret på LaRouches fire love.

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

Helga Zepp-LaRouche opfordrer Vesten
til at deltage i ‘at gøre kagen
større’ for alle parter.
Hvad er den globale betydning af BRICS-konferencen i Sydafrika, som det meste af
lederskabet i den vestlige verden ignorerer?
Det er intet mindre end opbyggelsen af en ny verdensøkonomisk orden, i hvilken
de kinesisk-afrikanske relationer er af højeste strategisk betydning, sagde
Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche i dag i sit ugentlige
webcast. “Jeg ved, at mange mennesker har tendens til at se bort fra Afrika,
især i USA, men hvad der sker er meget ekstraordinært …. Kina har erkendt, at
Afrika har potentialet til at blive ‘det nye Kina med afrikanske egenskaber.’ Og

mange afrikanske ledere er meget glade for at blive inspireret af den støtte,
som Kina giver.”
Med Indien og Japan, der slutter sig til Kina for at tilbyde store investeringer
i afrikansk infrastruktur og udvikling, og hvert af landene diskuterer at
investere i fællesskab med Kina, “kan man faktisk se, at der er potentiale for
en helt ny opstilling. Dette er det nye paradigme i sin vorden”.
”Ånden” fra Den Nye Silkevej, der blev udtrykt i præsident Xi Jinpings tale til
BRICS’ Forretningskonference (se EIR ‘Daily Alert’ 26. juli), med dens
understregning af videnskabens særlige rolle som en uudtømmelig kraft til
udvikling, er “en form for tænkning, som er helt uhørt blandt vestlige ledere,”
men det er den tankegang, der omformer verden. Zepp-LaRouche opfordrer alle til
at læse hele Xi’s tale på egen hånd.
[Http://www.xinhuanet.com/english/2018-07/26/c_129920686.htm].
“Man kan virkelig se, at verden i den forstand ændrer sig til et meget bedre
sted, end folk har nogen anelse om. Og man kan dele verden op i de mennesker der
erkender, at en ny strategisk model er under udvikling, en model, som mange
lande i verden meget hurtigt tilslutter sig… og dem der er helt ligeglade, eller
uvidende, eller bare ikke forstår, at det gamle paradigme ikke fungerer mere, og
at de fleste af verdens lande – udviklingslandene sammen med Kina og Indien –
udgør 80 % af verdens befolkning, og også repræsenterer en stigende del af
verdensøkonomien. BRICS har for første gang har overgået G7 i forhold til BNP.”
Schiller Instituttet har til hensigt, at “få vestlige nationer til at forstå og
anerkende det utrolige potentiale, der ligger i denne nye formation og ikke
modsætte sig det,” understregede hun.
Zepp-LaRouche insisterer på, at konfrontation, herunder handelskrig, er en
“taber”, hvor ingen vinder. Det modsatte valg er win-win; “man gør bare kagen
større, og så kan alle få et større stykke kage.”
Churchill tog absolut fejl i, at der ikke kan være ægte venskaber mellem
nationer, kun interesser! BRICS er karakteristisk for de venskaber, der nu
udvikler sig på tværs af planeten blandt forskellige kulturer. Heri ligger
civilisationens fremtid, efter Zepp-LaRouches opfattelse, en fremtid, hvor folk
“forholder sig til hinanden som Einstein til Planck, eller som Wilhelm von
Humboldt til Schiller, eller lignende store tænkere, der behandlede hinanden på
grundlag af det kreative potentiale i det andet geni. ”
Men for at opnå dette kræves handling, advarede hun og pegede på det enorme
slag, som præsident Donald Trump står overfor for, nemlig at følge op på

succesen på Helsinki-topmødet, hvilket blev vist i meddelelsen i onsdags fra den
nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, at “præsidenten mener, at næste
bilaterale møde med præsident Putin skal finde sted, efter at Ruslandsheksejagten (Russiagate -red.) er forbi, så vi har aftalt, at det først kommer i
det nye år.”
Zepp-LaRouche afsluttede sin webcast med en opfordring til folk om at “udnytte
det potentiale der ligger i, at Trump forsøger at få et bedre forhold til
Rusland, og at han skal gå tilbage til sit oprindelige positive forhold til
Kina, hans venskab med Xi Jinping; og at alle de mennesker der er involveret i
Russiagate, Muellergate, at de grundlæggende skulle have deres passende straf,
fordi de samarbejdede med en udenlandsk regering (den britiske -red.) og ikke
Trump.”

Lavrov bifalder Sydafrikas initiativ
for Afrika ved BRICS-topmøde.
26. juli (EIRNS) – I en artikel i det sydafrikanske blad Ubuntu, udgivet af
Department of International Relations and

Cooperation (DIRCO) (Ministeriet for

Internationale Relationer og Samarbejde), sagde den russiske udenrigsminister
Sergey Lavrov: “Vi støtter en yderligere styrkelse af afrikanske landes
suverænitet, deres uafhængige valg af vejen frem for udvikling, samtidig med at
de bevarer et nationalt særpræg… Afrika syd for Sahara er den mest dynamisk
voksende region på planeten og spiller en nøglerolle i verdensmarkedet for
mineraler og kulbrinter, et bredt og hurtigt voksende forbrugermarked, og er et
af de mest attraktive investeringsområder”, sagde Lavrov ifølge websiden for
udenrigsministeriet i Moskva.
Idet han pegede på, at BRICS-Afrika-partnerskabet, der blev lanceret
under Sydafrikas formandskab for BRICS i 2013, er under støt udvikling, sagde
Lavrov: “Vi bifalder den særlige opmærksomhed, som Pretoria giver til problemer
relaterede til Afrika i BRICS’s arbejdet. Dette arbejdsområde bliver også stadig
vigtigere for russisk udenrigspolitik. Rusland har bidraget væsentligt til
afkoloniserings-processer og fremkomsten af nye uafhængige stater på
kontinentet. “

POLITISK ORIENTERING den 26. juli
2018:
BRIKS-topmøde i Sydafrika: Kina viser
Afrika vejen ud af fattigdom
Se også 2. del.
Med formand Tom Gillesberg
Video 2. del 5 min.:

Lyd:

Ny Rapport: OPERATION FELIX:
Yemens mirakuløse genopbygning
og tilslutning til den Nye Silkevej
Af Hussein Askary, Schiller Instituttets koordinator for Sydvestasien.
Genopbygningen af Yemen, efter den aktuelt igangværende, destruktive, anglosaudiske aggressionskrig er afsluttet, vil kræve et mirakel. Men det er præcis,
hvad denne rapport foreslår. Miraklernes tid er over os. Mange mirakler er
opnået, og mange andre er i gang. En ny æra i menneskehedens historie er gryet
under BRIKS-nationernes lederskab (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og
Sydafrika), samt under den kinesiske præsident Xi Jinpings lancering i 2013 af
Bælte & Vej Initiativ (BVI). Disse to udviklinger har åbnet historiens porte for
en ny og retfærdig verdensorden.
Kinas mirakuløse industrialiseringsproces hen over de seneste to årtier, der har
løftet 700 million af landets borgere ud af fattigdom, er en stærk indikator for
denne nye proces. Den kendsgerning, at Kina har tilbudt sine teknologiske

kapaciteter, sin knowhow og sine finansielle resurser til partnere i
udviklingslandene, så de kan gentage dette mirakel, udgør en stærk motivering
for det yemenitiske folk og lederskab for at vælge de højeste ambitionsniveauer.
Det er i denne sammenhæng, at Yemen kunne rejse sig og opnå sit eget mirakel.
Ligesom det lykkedes yemenitterne at præstere det mirakel, at de har modstået de
mest ondskabsfulde og magtfulde militærstyrker, således kan de – med en
tilsvarende succes – præstere miraklet med at genopbygge deres land. Dette
genopbygningsmirakel bliver naturligvis vanskeligere end det militære, men det
bliver mere glædeligt og vil bringe alle Yemens borgere sammen – mænd og kvinder
fra alle mulige dele af landet og fra alle forskellige baggrunde, som en forenet
kraft til fordel for en hel nation.

Download (PDF, Unknown)

Schiller Instituttet taler på BRIKSog SCO-begivenhed i Rusland
En repræsentant for Schiller Instituttet rejste til Rusland, hvor han holdt en
kort tale for et publikum af unge ledere fra lande i BRIKS og Shanghai
Samarbejdsorganisationen (SCO) og andre. Diskussionen var arrangeret af den
Russiske Union for Unge, der havde inviteret panelister og eksperter til deres
Tredje BRIKS- og SCO-ungdomsforum i Sotji, feriestedet ved Sortehavet, som blev
opbygget fra bunden for at huse Vinterolympiaden i 2014. Denne begivenhed var en
del af den 19. Verdensfestival for Unge og Studerende. Flere end 20.000 deltog i
den store åbning i sidste uge, hvor den russiske præsident Vladimir Putin talte,
og dernæst rejste videre for at deltage i Valdai Klubbens møde omkring 40 km væk
i bjergene nær byen.
Talerne og panelisterne gik alle ind for mere integration, diskussion og
konsultation mellem deres lande, især inden for erhvervs- og finanssektoren. De
vil arbejde på at opbygge mere tillid, respekt og stabilitet. BRIKS, SCO og
Bælte & Vej Initiativet (BRI) blev alle nævnt som systemer, i hvilke
forskelligheder ikke afgør relationerne, men derimod den fælles vision om
udvikling og fællesskab om ideer. For nylig er en BRIKS-avis, en SCO-avis og en

BRIKS Tv-kanal blevet opbygget, fordi en masse negative nyheder var blevet
cirkuleret i hele verden imod BRIKS. Informationskrigen var i centrum for mange
diskussioner, især i sammenhæng med de igangværende ’fake news’-kampagner i USA.
I dette lys lavede BRIKS-Tv et kort interview med Schiller Instituttet, og andre
har også udtrykt interesse for at udveksle synspunkter.
Foto: Stefan Ossenkopp holdt som repræsentant for Schiller Instituttet i
Tyskland en tale for forummet for unge ledere i BRIKS og SCO i Sotji, Rusland.

Det er Bælte & Vej eller nedsmeltning
Leder fra LaRouche PAC, 17. sept., 2017 – Den virkelighed, der konfronterer det
transatlantiske finanssystem, har en vis evne til at hævde sig.
På den ene side er der tænksomme statsmænd, såsom tidligere franske
premierminister Jean-Pierre Raffarin, Macron-regeringens udsending til dette års
Bælte & Vej Forum i Beijing, der den 16. sept. til Xinhua sagde, at »Europa bør
tilslutte sig det af Kina foreslåede Bælte & Vej Initiativ så snart som muligt«,
med Xinhuas parafrase. »Lad os gribe muligheden og skabe flere profitter. Jeg
mener, vi vil opnå win-win-resultater gennem samarbejde med vore asiatiske
partnere«, sagde Raffarin. »Frankrig, såvel som andre europæiske lande, har brug
for hastig vækst. Vi bør blive involveret i stedet for blot at diskutere det,
for så spilder vi en masse tid. Initiativet er meget vigtigt for Europa … Kina
tilbyder en hjælpende hånd.«
På samme måde er Panamas regering, der netop har etableret diplomatiske
relationer med Folkerepublikken Kina efter i årtier at have haft relationer med
Taiwan, nu i færd med fuldt og helt at komme med om bord i Bælte & Vej
Initiativet. Under den kinesiske udenrigsminister Wang Yis besøg til landet,
understregede præsident Juan Carlos Varela Panamas betydning som logistisk
havne- og lufthavnsplatform og opfordrede Kina til at benytte Panama som dets
område for iscenesættelse af Bælte & Vej Initiativet for hele Latinamerika.
Medlem af Panama Canal Authority Economics Unit, Eddie Tapiero, understregede en
yderligere, afgørende pointe: Bælte og Vej »er en ny forretningsmodel for
globalisering i verden, og Panama bør ikke være en udenforstående. USA må, som
alle latinamerikanske landes hovedpartner, blive en del af initiativet. Med alle
spillerne, der arbejder hen mod samme mål, vil landene på længere sigt opnå en
balance i deres styrke og stabilitet.«

Selv Rajoy-regeringen i Spanien synes at have regent ud, hvad vej, vinden
blæser. Efter at have deltaget i Bælte & Vej Forum i Beijing, var Rajoys
regering vært for et meget succesfuldt besøg i Spanien af Kinas statsrådgiver
Yang Jiechi, hvor Spaniens yderligere integration i Bælte & Vej blev diskuteret.
På den anden side er der Wall Streets ekstremt opportunistiske intrigemagere,
såsom Jim Rogers, uddannet på Balliol College (Oxford University) og sammen med
George Soros medstifter af Quantum Fund, og som nu er gået egne veje som
»investor og finanskommentator«, og hvis synspunkter, indrømmer han, bedst
beskrives som den Østrigske Skoles monetarisme. I et interview, der blev udgivet
af RT den 16. sept., sagde Rogers, at, hvis USA lancerer en fuldt optrappet
handelskrig mod Kina, ville dette omgående give bagslag og sandsynligvis føre
til, at Kina og Rusland trådte til og omgående erstattede det nuværende
internationale finanssystem. »Hvis de indfører store sanktioner mod Kina,
bringer det hele verdensøkonomien til fald. Og det vil sluttelig gøre mere ondt
på USA end på Kina, fordi det bare vil tvinge Kina og Rusland og de andre lande
tættere sammen. Rusland og Kina og andre lande forsøger allerede at etablere et
nyt finanssystem. Hvis Amerika indfører sanktioner imod dem, ville de blive nødt
til at gøre det meget hurtigere.«
Det, som disse udviklinger reflekterer, understregede Lyndon LaRouche i dag, er,
at det, der er i færd med at blive skabt, er udviklingen af et nyt system, der
vil fungere. LaRouche var den oprindelige skaber af dette nye system, der skulle
erstatte det bankerotte Britiske Imperium, og mange af de personligheder, der i
årenes løb var involveret sammen med LaRouche i promoveringen af denne politik,
i alle dele af planeten, kommer nu tilbage for at spille større roller. Dette
ses fra Thailand, til Europa, til Panama. Det er LaRouches indflydelse, hans
ideer, der er drivkraften bag denne dynamik.
Noget er ved at ske, forklarede LaRouche. Hele feltet er ved at åbne op; der
kommer atter frisk vand. Forskellige folk og politiske kræfter vil komme med om
bord og vil få jobbet gjort. Det er disse mennesker, vi må organisere med dette
formål for øje, sagde han.
Foto: Der poseres for fotografen før receptionen med Kinas præsident Xi Jinping
som vært for BRIKS-ledere og statsoverhoveder for inviterede stater. September,
2017. (en.kremlin.ru)

Gør atter Amerikas infrastruktur
stor:
Gå med i Kinas globale initiativ;
Drop truslen om krig
Leder fra LaRouche PAC, 5. september, 2017 – Øjeblikket er stadig modent for
amerikanere til at lære af de enorme menneskelige og økonomiske tab som følge af
orkanen Harvey: Byg den nye infrastruktur, der burde have været bygget for længe
siden, for at forebygge, at disse katastrofer berøver amerikanere deres hjem,
jobs, ufortalt rigdom og endda livet. Vend det sammenbrud, der finder sted i
slow-motion, af forældede infrastrukturplatforme, på hvilke den amerikanske
økonomi har arbejdet.
For henved 50 år siden lavede staten Texas et udkast til planer for et
omfattende system til vand- og oversvømmelseskontrol, som ville beskytte statens
Golfkyst-byer fra oversvømmelse – og dens yderste, sydøstlige kyst og øvre
sletter fra tørke – ved at koble mange damme og reservoirer sammen via en lang
kanal langs kysten, der kunne flytte overskydende vand mellem flodbassiner.
Dette var i det samme årti, hvor JFK og RFK arbejdede for en vandmanagementplan
i det vestlige USA ved navn North American Water and Power Alliance – det
Nordamerikanske Vand- og Elektricitetssamarbejde – et dusin gange større end
Tennessee Valley Authority – til overvindelse af ørkendannelse og til kunstig
vanding af landbrugsjorder.
Behovet for at bygge sådanne nye og højere teknologiske infrastrukturplatforme
mindskes ikke, fordi en økonomi, der køres af Wall Street, og mange krige har
blokeret for dem. Der kommer et nyt, historisk øjeblik, hvor de må udføres. Vi
er nu blevet bragt til dette punkt, med tre, store amerikanske byer, der er
blevet fuldstændig ødelagt af orkaner på lidt over et årti, og med økonomiske
tab, der langt overstiger prisen for at bygge disse store projekter.
Dette kræver mere end blot store udgifter, der vedtages af Kongressen til
katastrofehjælp – selv om FEMA’s katastrofemidler vil være brugt ved slutningen
af denne uge, med endnu en alvorlig orkan, Irma, der nærmer sig. Det vil blive
nødvendigt at udstede statslige kreditter for billioner til infrastruktur i de
kommende par år, noget, der kun kan gøres gennem statslig bankvirksomhed efter
Alexander Hamiltons model og gennem den form for storstilet kredit til
projekter, som blev udstedt af præsident Franklin Roosevelts Reconstruction
Finance Corporation.

Kongressen må hurtigt skabe begge dele, som det er angivet i LaRouche PAC’s
Erklæring om en Nationalpolitik af 30. aug. Kongressen må ligeledes genindføre
Glass/Steagall-bankopdeling for at sikre, at private banker trækkes ud af Wall
Street-spekulation og er med i en genopbygning af finansiering. NASA må
genoplives og spille en førende rolle, som denne udviklings videnskabelige
drivkraft.
Dette betyder, at vi må mobilisere for de »Fire Økonomiske Love for at redde
nationen« fra 2014, forfattet af EIR’s stiftende redaktør, Lyndon LaRouche. Og
Kinas og BRIKS-landenes Bælte & Vej Initiativ for globalt samarbejde om
finansiering og byggeri af nye, storstilede infrastrukturprojekter, er den
ramme, vi må tilslutte os.
Betænk, at USA konfronteres med tre kriser: Wall Street, som trækker det hen
imod endnu et finanskollaps; truslen om atomkrig over Koreahalvøen; og
sammenbruddet af fundamentet for dets økonomiske liv, infrastrukturplatforme.
Præsident Trumps oprindelige plan for sit præsidentskab, som var at samarbejde
med Rusland og Kina og koncentrere os om at genopbygge Amerikas infrastruktur,
ville have ført til en anden og bedre situation end disse kriser. Amerikanere må
skride til handling, og handling nu, for at komme til denne plan.
LaRouche PAC må gå i spidsen for at få denne påtrængende nødvendige politik;
andre vil følge efter.
Foto: Ruslands præsident Vladimir Putin, Kinas præsident Xi Jinping og hans
hustru Peng Liyuan før receptionen, hvor formand Xi Jinping var vært for BRIKSledere og lederne af de inviterede staters delegationer. 4. sept., 2017.
(en.kremlin.ru)

Kinas præsident Xi Jinping:
’Skab en BRIKS-Plus fremgangsmåde for
samarbejde’
5. sept., 2017 – Præsident Xi Jinping holdt en afsluttende pressekonference ved
slutningen af BRIKS-topmødet i Xiamen i dag. Han sagde, at BRIKS-lederne havde
opnået »bredt samtykke om den aktuelle, internationale situation, global
styrelse og BRIKS-samarbejde«. På Kinas initiativ, sagde Xi, havde de inviteret

fem andre lande, Thailand, Egypten, Tadsjikistan, Mexico og Guinea til at
deltage i Dialogen mellem Fremvoksende Markeds- og Udviklingslande sammen med
BRIKS-lederne. Under temaet, »At styrke gensidigt fordelagtigt samarbejde for
fælles udvikling«, sagde Xi, »diskuterede ledere måder til styrkelse af
internationalt samarbejde om udvikling og aftalte at skabe et bredt baseret
udviklingspartnerskab og optrappe gennemførelsen af 2030-Agendaen for Bæredygtig
Udvikling, for fælles udvikling af alle lande«.
Der har været spekulationer om, at BRIKS kunne blive udvidet på topmødet til
BRIKS-Plus med tilføjelse af disse andre fem lande fra forskellige regioner, men
ikke alle medlemmer var favorabelt indstillet over for et sådant projekt. Især
havde Indien, der i de seneste par uger har haft en ophedet uoverensstemmelse
med Kina over grænsespørgsmål, åbent modsat sig denne udvidelse.
Det stod ikke desto mindre klart, at dette praktiske samarbejde med andre
udviklingslande ville skride hastigt fremad. Xi sagde: »Det er en fin tradition,
at BRIKS har dialog og samarbejder med andre fremvoksende markeds- og
udviklingslande. Under de nuværende omstændigheder er en sådan dialog og et
sådant samarbejde blevet endnu vigtigere. Dialogen mellem Fremvoksende Markedsog Udviklingslande, som Kina var vært for, har sendt et stærkt budskab om
tættere syd-syd-samarbejde og samarbejde om global udvikling. Ledere, der deltog
i dialogen, er enige om, at fremvoksende markeds- og udviklingslande, der
oplever et momentum for god vækst, er velplaceret til at spille en større rolle,
når det kommer til at gennemføre 2030-Agendaen for Bæredygtig Udvikling og
forbedre global, økonomisk styrelse. Vi må intensivere syd-syd-samarbejde, skabe
en fremgangsmåde for BRIKS-Plus samarbejde, i vid udstrækning række ud til andre
lande for at skabe partnerskaber for udvikling og etablere et åbent og
afvekslende netværk af partnere i udvikling.«
Xi rapporterede ligeledes om BRIKS-landenes forpligtelse til at intensivere
deres politiske og sikkerhedsmæssige samarbejde og styrke gensidig, strategisk
tillid. »På topmødet er vi BRIKS-ledere enige om det synspunkt, at, med BRIKSsamarbejdet, der nu går ind i sit andet årti, må opbygning af institutioner gå
fremad i overensstemmelse med de skiftende tider, hvis vi skal sikre stærk
støtte til dybere og mere materielt samarbejde generelt.«
Han beskrev, at, i det forgangne år, havde de fem lande afholdt et møde mellem
højtplacerede repræsentanter for sikkerhedsspørgsmål og det første, uafhængige
møde mellem BRIKS-udenrigsministre. »Vi har udviklet køreplaner for samarbejde
inden for områder som fremme af handel, handel med tjenesteydelser,
valutaveksling, betaling i lokal valuta og partnerskab mellem det offentlige og
det private, etableret det Afrikanske Regionale Center for den Ny Udviklingsbank

og udarbejdet BRIKS Handleplan for Innovationssamarbejde«, sagde Xi. Han
fortsatte, at BRIKS-ledere har aftalt at lægge mere vægt på innovation og på
denne måde »gribe de historiske muligheder, som en ny runde af industriel
revolution tilbyder og forbedre økonomisk struktur i et højere tempo med det
formål at sikre mere robust og bæredygtig vækst og kvalitetsvækst for alle«.
I sin indledende formandsberetning på plenarmødet den 4. sept. havde Xi
annonceret, at Kina bidrog med $4 million til projektforberedelsesfonden for
BRIKS’ Ny Udviklingsbank, for bankens operation og langsigtede udvikling.
Derudover afsatte Kina $75 mio. til økonomisk og teknologisk samarbejde og
udvekslinger mellem BRIKS-lande. Kina vil også forpligte sig til $500 mio. til
Hjælpefonden for Syd-Syd-samarbejde. I sin formandsberetning citerede Xi en
kinesisk talemåde for at udtrykke betydningen af solidaritet i BRIKS og sagde,
»et partnerskab, der er skabt med den rette fremgangsmåde, trodser geografiske
afstande; det er tykkere end lim og stærkere end metal og sten«.
Hele teksten:
Afsluttende pressekonference:
http://news.xinhuanet.com/english/2017-09/05/c_136586311.htm
Hovedtale til plenarforsamling:
https://www.brics2017.org/English/Headlines/201709/t20170904_1906.html
Foto: Kinas præsident Xi Jinping møder pressen efter BRIKS-topmødet i Xiamen,
Kina.

Et svangert øjeblik
Leder fra LaRouche PAC, 4. sept., 2017 – De aftaler, der nu indgås på BRIKStopmødet, der finder sted 3.-5. sept. i Xiamen, Kina, og som er forbundet med
det umiddelbart efterfølgende Østlige Økonomiske Forum i Vladivostok, i det
fjernøstlige Rusland, vil få stor betydning for udformningen af menneskehedens
fremtid i resten af dette århundrede. BRIKS er, som Kinas præsident Xi Jinping
påpegede her, en helt ny skabelse inden for verdenspolitik – det er ikke en
alliance, men et partnerskab, på vegne af interesserne hos både partnere og dem,
der ikke er partnere. Og selv om dets medlemmer alle er lande under udvikling,
så er BRIKS nu ansvarlig for 60 % af al vækst i verdensøkonomien i officiel

målestok – og for meget mere i en sand videnskabelig målestok. BRIKS
eksemplificerer, ligesom Bælte & Vej Initiativet, som det er nært forbundet med
– såvel som også Shanghai Samarbejdsorganisationen – det nye paradigme, som
Lyndon og Helga LaRouche i årtier har været de intellektuelle fortalere for.
Geopolitik har totalt slået fejl. BRIKS er den bølge, der fører til fremtiden.
Hvor er det uheldigt, at amerikanere og vesteuropæere ikke må læse om dette og
stifte bekendtskab med det; i så fald ville den stærke tendens mod en fornyet
moral og enhed i nationen, som vi nu ser bryde ud i hælene på katastrofen med
orkanen Harvey, være endnu stærkere.
Det er ikke tilfældigt, at endnu en farlig Koreakrise bryder ind på netop dette
håbefulde øjeblik, som signaleres af BRIKS-topmødet og disse forandringer i USA,
der finder sted fra det ene øjeblik til det næste. Se på, hvor det finder sted –
på Kinas grænse, og på grænsen til Rusland, og til USA’s traktatpartner
Sydkorea, og tæt på Japan. Vil vi give lov til, at dette potentiale bliver
sprængt i luften? – evt. sammen med en hel masse andet? Under diskussioner om
denne seneste Koreakrise i dag sagde Lyndon LaRouche, at det var et direkte
resultat af »udefrakommende kræfters« ødelæggelse af den succesfulde politik til
at forebygge krig gennem udvikling, som han havde fastlagt i 1990’erne.
Under diskussioner i dag påpegede medlem af LaRouche PAC Policy Committee, Diane
Sare, det potentiale, der pludselig mærkes i USA, for, at Kongressen,
præsidenten og det amerikanske folk kan komme sammen på vegne af dette lands
reelle behov, som det udtrykkes i Lyndon LaRouches Fire Love fra juni 2014, og i
USA’s tilslutning til den store verdensmission for menneskehedens fremme, som nu
anføres af Kina og Rusland.
Vi nærmer os det historiske momentum for fundamentale forandringer, som vi i så
lang tid har forberedt.
Foto: Et møde mellem BRIKS-ledere og ledere af delegationer fra inviterede
stater. Xiamen, Kina, 5. september, 2017. (en.kremlin.ru)

BRIKS udsteder erklæring fra topmødet
i Xiamen, Kina
4. sept., 2017 – Lederne af Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika har
udstedt deres Xiamen-erklæring under BRIKS-topmødet i Kina, som opfordrer til

styrket og udvidet samarbejde.
»Idet vi understreger den rolle, som et styrket handels- og
investeringssamarbejde spiller i udløsning af BRIKS-økonomiernes potentiale, har
vi aftalt at forbedre og udvide mekanismer og omfang til forbedring og udvidelse
af handels- og investeringssamarbejde, med henblik på at styrke BRIKS’
økonomiske komplementaritet og BRIKS-landenes diversificering«, lyder
dokumentet.
De opfordrer til fremme og indbyrdes opkobling af handel og investering og
styrkelse af fælles politik; udveksling af information; og opbygning af
kapacitet, inklusive fælles samarbejdsbestræbelser inden for handel og energi.
De hilste ligeledes initiativet for at etablere BRIKS’ E-Port Netværk, som vil
operere på frivillig basis, og for at etablere en BRIKS E-handel Arbejdsgruppe,
velkommen.
»Vi hilser ligeledes Kinas initiativ om at være vært for en International Import
Expo i 2018 velkommen og tilskynder vore erhvervssamfund til aktivt at deltage i
det«, lød erklæringen.
Med hensyn til spørgsmålet om korruption, siger erklæringen: »Idet vi er intenst
bevidste om den negative virkning, korruption har på bæredygtig udvikling,
støtter vi indsatsen for at styrke BRIKS-samarbejdet om antikorruption. Vi
bekræfter vores forpligtelse til at intensivere dialog og udveksling af erfaring
og støtter skabelsen af et kompendium om bekæmpelse af korruption i BRIKSlande«, lød Xiamen-erklæringen, der blev vedtaget af gruppen mandag.
Erklæringen lagde særlig vægt på udviklingen af kernekraft. »Vi vil samarbejde
for at promovere den mest effektive anvendelse af fossile brændstoffer og
udvidet anvendelse af gas-, vand- og kernekraft, som vil bidrage til
transformationen hen imod en økonomi for lav udledning; bedre adgang til energi
og bæredygtig udvikling. I denne henseende understreger vi betydningen af en
pålidelig tilgang til teknologi og finansielle midler til udvidelse af den
civile kernekraftkapacitet, som ville bidrage til bæredygtig udvikling i BRIKSlande.«
»Vi vil handle på basis af principperne om innovation, partnerskab, synenergi,
fleksibilitet, et åbent og favorabelt erhvervsmiljø, tillid og sikkerhed, og
beskyttelse af forbrugerrettigheder med det formål at sikre betingelserne for en
blomstrende og dynamisk, digital økonomi, der vil nære global, økonomisk
udvikling og være til fordel for alle«, lød dokumentet.

I en tidligere separat erklæring fordømte ledere kraftigt Nordkoreas atomtest.
»Vi beklager stærkt atomtesten, udført af den Demokratiske Folkerepublik Korea.
Vi udtrykker vores dybe bekymring over den nuværende spænding og det forlængede
atomspørgsmål på Koreahalvøen og understreger, at det kun bør afgøres gennem
fredelige midler og direkte dialog mellem alle berørte parter«, sagde
dokumentet, der blev vedtaget på BRIKS-topmødet.
Foto: BRIKS-ledere deltog mandag i en underskrivelsesceremoni under BRIKStopmødet i Xiamen, Kina. Fra venstre: Sydafrikas præsident Jacob Zuma,
Brasiliens præsident Michel Temer, Ruslands præsident Vladimir Putin, Indiens
premierminister Narendra Modi og Kinas præsident Xi Jinping. (AP Photo)

BRIKS-topmøde peger på løsningen
Leder fra LaRouche PAC, 3. september, 2017 – En verden, der trues af den
aktuelle fare for atomkrig, som det for nyligt blev understreget af Nordkoreas
sjette atomvåbentest i denne weekend, og med økonomisk ødelæggelse, frembragt
af, at man har forsømt at investere i nødvendige fremskridt inden for
infrastruktur og videnskab, som i Texas og på hele den Mexicanske Golfkyst,
ville gøre klogt i at koncentrere sig om BRIKS-topmødet, der er begyndt i
Xiamen, Kina, og som finder sted 3.-5. sept.
Kinas præsident Xi Jinping, der er vært for topmødet, erklærede, at »fred og
udvikling«, og ikke »konflikt og konfrontation«, er den politik, planeten har
brug for. Han påpegede de »voksende finansielle risici«, der konfronterer verden
under det nuværende system, og opfordrede i stedet til, at »vi forfølger en
innovationsdrevet udvikling«. For at opnå dette, holdt han Kinas Bælte & Vej
Initiativ frem som eksempel og angreb sladderen om, at det blot skulle være
endnu en geopolitisk plan for dominans:
»Lad mig udtrykke dette klart: Bælte & Vej Initiativet er ikke et instrument,
der skal fremme nogen som helst geopolitisk dagsorden, men er derimod en
platform for praktisk samarbejde. Det er ikke en plan for ulandshjælp, men
derimod et initiativ for indbyrdes forbunden udvikling, der kræver ekstensiv
rådslagning, fælles bidrag og fælles fordele. Jeg er overbevist om, at Bælte &
Vej Initiativet vil udgøre en ny platform for, at alle lande kan opnå win-winsamarbejde.«

Og, for denne verdens Thomas Tvivlere, har vi Kinas fænomenale og igangværende
præstation med at løfte over 700 millioner af sin egen befolkning ud af
fattigdom, og landets indsats for at gøre det samme i planetens mest udfordrende
og forarmede områder – Afrika, Haiti osv.
Rusland under Vladimir Putin er helt enig i forpligtelsen til denne Xi Jinpings
win-win-politik – samt til den underliggende idé om menneskets kreativitet, der
driver den fremad. I en dialog den 1. sept. med flere end 1 million unge russere
i klasseværelser i 24 regioner i hele landet, fastlog Putin pointen med
veltalenhed og enkelhed:
»Dit mål er ikke bare at lave noget nyt. Det er selvindlysende. Det vil faktisk
blive noget nyt, baseret på, hvad der tidligere er skabt. Dit mål er at tage et
skridt fremad … I, som nu begynder på et nyt liv, må lægge jer dette på sinde,
være opmærksom på det og ikke kun gøre det bedre end forudgående generationer,
men gøre det bedre på et nyt niveau … For at vi kan bevare vores suverænitet og
gøre livet for vort folk og de fremtidige generationer, jeres børn og børnebørn,
bedre end i dag, er det bydende nødvendigt at gøre kvalitativt nye fremskridt.«
Der er således en grund til, at Lyndon LaRouche bliver ved med at påpege den
globale lederskabsrolle, som i dag præsteres af Rusland og Kina, og behovet for,
at USA bliver helt integreret i Bælte & Vej Initiativet. Præcis, som der også er
en grund til, at Det britiske Imperium er fast besluttet på at gøre netop disse
to nationer til mål for udslettelse, og ligeledes på at gøre Trumpadministrationen i Washington til mål for ødelæggelse, for at Trump ikke skal
leve op til sin forpligtelse om at forbedre båndene til, og samarbejde med, Kina
og Rusland. For den idé, som Putin forelagde for disse millioner af unge
russere, er selve den hjørnesten, på hvilken selve USA blev grundlagt.
Foto: BRIKS-ledermøde i det udvidede regi. (en.kremlin.ru)

Putin kommer med forslag til
strategisk partnerskab
forud for næste uges BRIKS-topmøde
Fredag, 1. september, 2017 – I en artikel med overskriften, »BRIKS: Mod nye
horisonter for strategisk partnerskab«, som skal udgives i de førende medier i

de fem BRIKS-lande, Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, forud for
BRIKS-topmødet, der finder sted 3. – 5. september i Xiamen, Kina, har Ruslands
præsident Vladimir Putin fremlagt sine diskussionsforslag.
»Vi foreslår, at vi på det forestående topmøde diskuterer en pakke af
forholdsregler til at reducere truslen om smitsomme sygdomme og skabe nye
mediciner til forebyggelse og bekæmpelse af epidemier«, skrev Putin. »Vore lande
er i besiddelse af et stort potentiale i denne henseende, som omfatter en solid
og indbyrdes komplementær forskningsbase, enestående tekniske præstationer,
uddannet personel og enorme markeder for videnskabsintensive produkter.«
Med et forslag om at skabe en platform for forskning i energi, skrev Putin, »Vi
mener, at dette vil gøre os i stand til at koordinere vores information, analyse
og forskningsaktiviteter i de fem BRIKS-landes interesser, og som sluttelig
ville fremme gennemførelsen af fælles projekter for investering i energi.«
Han opfordrede til samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder (SMV’er),
»vi mener, at vi bør integrere de nationale SMV’ers online-resurser til
indførelse af crosslinks og anden kommerciel information, og til udveksling af
data mellem pålidelige partnere.«
Hans forslag anbefalede ligeledes BRIKS’ udkast til generelle regler for global
informationssikkerhed: »Vi foreslår, at vi slår vore bestræbelser sammen for at
skabe en juridisk basis for samarbejde og efterfølgende at udarbejde og vedtage
generelle regler for staternes ansvarlige adfærd i denne sfære. Et betydeligt
skridt i denne retning ville være underskrivelsen af en mellemstatslig BRIKSaftale om international informationssikkerhed.«
Om internationale finansforhold skrev han: »Vi er rede til at arbejde sammen med
vore partnere for at fremme reformer for internationale finansregler og
overvinde det begrænsede antal reservevalutaers dominans. Vi vil også arbejde
hen imod en mere afbalanceret fordeling af kvoter og stemmeandele inden for IMF
og Verdensbanken.
Jeg er overbevist om, at BRIKS-landene vil fortsætte med at handle på en
konsolideret måde imod protektionisme og nye barrierer i global handel«, sagde
han.
»Målet er at skabe en pakke af forholdsregler for samarbejde for at modarbejde
store, multinationale selskabers restriktive forretningspraksisser og krænkelser
af konkurrenceregler tværs over grænserne.«

Med hensyn til den strategiske situation, adresserede han Ruslands succes i
Syrien og skrev: »Takket være Ruslands og andre berørte landes bestræbelser, er
betingelser for at forbedre situationen i Syrien blevet skabt. Vi har leveret et
alvorligt slag mod terroristerne og lagt fundamentet for lancering af en
bevægelse hen imod en politisk afgørelse og en tilbagevenden til fred for det
syriske folk«, og fortsatte, at »kampen mod terrorister i Syrien og andre lande
og områder må fortsætte. Rusland opfordrer til, at man går fra debatter til den
praktiske skabelse af en bred kontraterrorisme-front, baseret på internatonal
lov og under FN’s ledelse.« Han fortsatte, »Vi påskønner naturligvis højt vore
BRIKS-partneres støtte og assistance i denne henseende.«
»Rusland anser det multifacetterede samarbejde, der er udviklet inden for BRIKS,
for meget værdifuldt. Vore landes konstruktive samarbejde på den internationale
scene har til formål at skabe en fair, multipolær verden og lige
udviklingsbetingelser for alle«, understregede den russiske leder.
»Rusland står for tættere koordination af BRIKS-landenes udenrigspolitikker,
primært i FN og G20, såvel som også i andre internatonale organisationer«, sagde
Putin. »Det er indlysende klart, at kun de kombinerede bestræbelser af alle
lande kan være med til at frembringe global stabilitet og til at finde løsninger
på mange akutte konflikter, inklusive dem i Mellemøsten …«
Om Koreahalvøen skrev han: »Rusland mener, at politikken med at lægge pres på
Pyongyang for at stoppe deres atommissilprogrammer, er vildledt og forgæves …
Områdets problemer bør kun afgøres gennem en direkte dialog mellem alle de
berørte parter, uden forhåndsbetingelser. Provokationer, pres og militaristisk
og fornærmende retorik er en blindgyde.« Han beskrev situationen på Koreahalvøen
som »balancerende på randen af en storstilet konflikt« og gentog, at Rusland og
Kina »har skabt en køreplan for en afgørelse på Koreahalvøen, der er designet
til at fremme den gradvise lettelse af spændinger og skabelse af en mekanisme
til varig fred og sikkerhed«.
Erklæringen blev udlagt på præsidentens website,
http://en.kremlin.ru/events/president/news/55487

Én infrastrukturverden, der

kollapser, og én, der bygges op.
POLITISK ORIENTERING 31. august 2017
Med næstformand Michelle Rasmussen:
»Man kan bruge en linje fra Charles Dickens, hvor han skrev om historien om to
byer, men her har vi historien om to verdener, to verdenssyn; det ene er et
kollapsende paradigme, hvor man simpelthen har forsømt at investere i moderne
infrastruktur, i vedligeholdelse og modernisering af infrastrukturen og har
udsultet infrastrukturen, med katastrofale konsekvenser, på den ene side; og så
et nyt paradigme … jeg vil fortælle historien om Schiller Instituttets årtier
lange kamp for at realisere nogle nøgle-udviklingsprojekter, som nu faktisk er
ved at blive til noget, fordi en stor nation som Kina har besluttet at være med.
Så først begynder vi i Houston. I har alle sammen set billeder og
nyhedsdækningen. I Houston har vi en kombination af naturkræfter, hvor orkanen
Harvey i USA faktisk er blevet en storm, der har den største mængde regnfald for
en enkelt storm, 52 inches (132 cm) – kombinationen af virkelig stærke
naturkræfter plus menneskelige fejl, fordi Houstons vandkontrol-system er fra
lige efter Anden Verdenskrig, og så har der været forslag om modernisering; det
seneste forslag vil koste $28 mia., men blev ikke til noget. Og nu har de en
storm, hvor det mindste beløb, de snakker om, er $100 mia. Deres system til
oversvømmelseskontrol blev her for nylig vurderet og fik et C, som virkelig
ringe. Nu er der 50 amter i Texas, som er påvirket. 33 af dem er i nødtilstand,
og også 5 amter i Louisiana. Der skulle være 1,7 mio. mennesker, der måtte
forlade deres hjem; vi har oversvømmede huse, forretninger, landbrug; ingen
elektricitet i tusindvis af hjem; vi har en hel del raffinaderi-kapacitet, der
er blevet lukket; vi har en meget vigtig både national og international havn,
Houston, som virkelig har taget skade; jernbanenettet, man skønner, at 500.000
jernbanevogne er blevet ødelagt. …
Helga [Zepp-LaRouche] holdt en hovedtale, der er tilgængelig på dansk på vores
hjemmeside, hvor hun sagde – og det var samtidig med, at orkanen Harvey ramte –
hvor hun sagde, at kun ved, at vi gennemfører Lyndon LaRouches Fire Økonomiske
Love, plus, at USA tilslutter sig Kinas Bælte & Vej Initiativ, kunne vi virkelig
få gang i de nødvendige investeringer og moderniseringer.
Denne tragedie i Texas og Louisiana kan nu blive en opvågnings-alarmklokke til
borgerne, til politikerne, om, at, nu skal der virkelig ske noget drastisk, og
det kan kun lade sig gøre, hvis vi siger, at, nu skal vi ikke bare tale om

LaRouches Fire Love; nu skal vi ikke bare tale om, hvor fremragende, det ville
være, hvis USA tilslutter sig Bælte & Vej Initiativet, men nu skal det faktisk
gøres.…«
Lyd:

Dias til mødet…

