Premierminister Modi starter sin Mann
Ki Baat-dialog
med 1,25 mia. indere
3. oktober 2014 – På den indiske religiøse festdag for Dussehra, i dag, gik den
indiske premierminister Narendra Modi på national radio for at fortælle 1,25
mia. indere sine mann ki baat-ord (»ord fra mit hjerte«). Radiofrekvensen, som
iflg. All Radio India når ud til 99,19 % af landets befolkning, bliver hans måde
at kommunikere på, sagde Modi. Han vil efterfølgende tale til nationen over
radioen i ca. 15 min. hver søndag.
I dagens mann ki baat sagde Modi, at alle skulle vide, at Indien tilhører alle
indere. Med henvisning til fysisk handicappede børn sagde han, at de burde være
en del af rejsen mod udvikling, da nationen tilhører alle.
»De er ikke blot deres familiers, men hele samfundets ansvar«,
sagde han. Han støttede også en idé om, at han vil afholde sportsbegivenheder
for disse børn og sørge for, at han personligt overværer dem.
Desuden sagde han til inderne, at de aldrig skulle tro på, at de var svage.
»1,25 mia. indere er velsignet med stor dygtighed og styrke. Alt, hvad vi
behøver, er at forstå vores styrke. Vore videnskabsfolk har jo gennemført en
succesrig Marsmission til de laveste omkostninger. Der er intet i vejen med
vore evner. Vi har blot glemt vores styrke. Vi har glemt os selv, som om vi
var blevet modløse. Mine brødre og søstre, det kan ikke være rigtigt«, sagde
han. »Vi må have en bedre selvforståelse og integrere vore styrkeområder. Vi
mangler ikke styrke. Vi må reorganisere vores interne styrkeområder«,
sagde premierministeren, mens han fortalte en historie i samme tradition som
Æsop, om Swami Vivekananda om, hvordan en løve, der var opvokset hos får,
genopdagede sin tapperhed, efter den kom i forbindelse med en anden løve.
Han meddelte ligeledes over radioen, at han har lanceret en »Rent Indien«kampagne, et af Ghandis primære mål, og opfordrede dernæst indtrængende inderne
til at købe mindst en khadi, den manuelt betjente væv, som en hyldest til
Gandhiji, som under den britiske Raj organiserede boycott af klæde, importeret
fra England, og begyndte at fremstille sit eget tøj ved at bruge en spinderok.

»Sådan tændes rigdommens lampe i fattigmands hus«, sagde Modi.
Billede: Folk der lytter til Premierminister Modis Baan-ki-baat

Fra LaRouche-bevægelsen 3. okt. 2014:
Lad os slutte os til premierminister
Narendra Modi i Mahatma Gandhis ånd
Økonomen Lyndon LaRouche har i de sidste 40 år beviseligt kæmpet for at
frembringe et nyt paradigme for menneskeheden og genindføre de store idéer fra
store, klassiske og kulturelle renæssancer, som har været rygraden i alle store
kulturer. LaRouche og hans bevægelse anfører kampen i USA for at få USA til at
tilslutte sig BRIKS-nationerne, for at knuse den onde politik, som Det britiske
imperium står for, og som Gandhi søgte at gøre en ende på – det imperium, som
stadig væk i dag er vores fjende. Obamas politik med krig og fascistiske
nedskæringer dikteres af de finansielle kræfter, som kontrollerer dette
imperium, kræfter, som arbejder på at ødelægge BRIKS.
________________________________
På LaRouchePAC’s Politiske Komites vegne udstedte Kesha Rogers følgende appel om
at handle til det amerikanske folk i dag. Apellen gælder lige så godt for andre
nationer i det transatlantiske område.
2. oktober 2014 – I Mahatma Gandhis ånd, lad os slutte os til premierminister
Modi: »Lad os gøre udvikling til en massebevægelse.«
I sin tale i Madison Square Garden i New York videreformidler Indiens
premierminister Narendra Modi ånden fra den store, indiske leder og
frihedskæmper, Mahatma Gandhi. Modi erklærer,
»Mahatma Gandhi gjorde kampen for uafhængighed til en massebevægelse. Lad os
gøre udvikling til en massebevægelse.« Han fortsætter, »I 2019 fejrer Indien
Gandhis 150-års fødselsdag. Han skænkede os uafhængighed. Hvad skænkede vi
ham?«
Det er den udfordring, som ikke blot indisk-amerikanere, men alle amerikanere må

respondere til.
Denne mission for en massebevægelse for udvikling blev yderligere defineret i
Modis tale til en forsamling af tusinder af unge mennesker, som repræsenterede
forskellige nationaliteter og etniske tilhørsforhold, over for hvem Modi
erklærede:
»Der er nogle, som mener, at verden forandres af de gamles visdom. Jeg mener,
at ungdommens idealisme, nytænkning, energi og ’jeg kan’-holdning er endnu
mere magtfuld.«
I beskrivelsen af sine håb for Indien forestiller Modi sig, at
»800 millioner unge mennesker, som tager hinanden i hånden for at
transformere nationen … Løfte mennesker ud af fattigdommen; gøre rent vand og
sanitære forhold tilgængelig for alle; gøre sundhedsydelser tilgængelig for
alle. Og skaffe tag over alles hoved.«
Kampen for udvikling er blevet den mission, som karakteriserer fremtiden for
unge mennesker, ikke blot i Indien, men også i alle de ledende nationer i BRIKS
(Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika). De har, sammen med andre
nationer i hele Sydamerika og Sydvestasien, gjort bygningen af store projekter,
jobs til de unge og videnskabeligt fremskridt til nøglen til at løfte deres unge
mennesker ud af håbløshed. USA og nationerne i hele det transatlantiske område
har vedblivende nægtet ungdommen i deres nationer en fremtid, med en
arbejdsløshedsprocent på nu over 50 % blandt de unge i Grækenland, Spanien og
Italien, de såkaldte udviklede lande.
Økonomen Lyndon LaRouche har i de sidste 40 år beviseligt kæmpet for at
frembringe et nyt paradigme for menneskeheden og genindføre de store idéer fra
store, klassiske og kulturelle renæssancer, som har været rygraden i alle store
kulturer. LaRouche og hans bevægelse anfører kampen i USA for at få USA til at
tilslutte sig BRIKS-nationerne, for at knuse den onde politik, som Det britiske
imperium står for, og som Gandhi søgte at gøre en ende på – det imperium, som
stadig væk i dag er vores fjende. Obamas politik med krig og fascistiske
nedskæringer dikteres af de finansielle kræfter, som kontrollerer dette
imperium, kræfter, som arbejder på at ødelægge BRIKS.
Amerika må tilslutte sig BRIKS og andre allierede nationer over hele verden for
at knuse dette imperium, én gang for alle.
Mens det indiske samfund forbereder sin hyldest i anledning af den store,

indiske leder og frihedskæmper Mahatma Gandhis 145-års fødselsdag, med en uges
skønne og intense festligheder, fredsmarcher og lysceremonier over hele verden,
kunne kraften og ånden fra Gandhis kamp ikke give en sandere genlyd en den, som
nu reflekteres af BRIKS og dets allierede nationer i deres søgen efter fred
gennem videnskabeligt fremskridt og økonomisk udvikling.
Vi må i dag respondere på den udfordring, som premierminister Modi har
præsenteret os for. Hvad vil vi skænke Gandhi? Hvad vil vi skænke fremtiden? Lad
os genkalde os den store, amerikanske frihedskæmper Martin Luther Kings ord,
hvor han engang sagde:
»Hvis menneskeheden skal gøre fremskridt, kommer man ikke uden om Gandhi. Han
levede, tænkte og handlede under inspiration fra visionen om en menneskehed,
som udviklede sig hen imod en verden i fred og harmoni. Hvis vi ignorerer
ham, gør vi det med fare for os selv.«

Fra LaRouche-bevægelsen 1. okt. 2014:
Modi: Lad os gøre udvikling til en
massebevægelse
Den indiske premierminister Narendra Modi udsendte ved afslutningen af sit
triumferende besøg i USA et budskab via twitter i denne uge, som ganske enkelt
gav udtryk for det hovedbudskab, han bragte til amerikanerne: »Lad os gøre
udvikling til en massebevægelse, ligesom Mahatma Gandhi gjorde frihedsbevægelsen
til en massebevægelse.« I både sin tale til FN’s Generalforsamling og til 20.000
indisk-amerikanere i Madison Square Garden demonstrerede Modi
lederskabsegenskaber, som ikke er set hos valgte, amerikanske, politiske ledere,
siden Franklin Roosevelts og John Kennedys død. Modi fortalte stolt tilhørerne,
at han er den første, indiske premierminister, som er født efter den britiske
kolonitid, og at han »indåndede frihedens luft« fra sit allerførste åndedrag.
Kinas præsident Xi Jinping demonstrerer de samme lederskabsegenskaber, og det er
med Kina og Indien alene en tredjedel af menneskeheden, som er på vej fremad.
Den russiske præsident Vladimir Putin forbereder sit eget besøg til Indien i
december måned, hvor han vil intensivere det trilaterale samarbejde i hjertet af
BRIKS-alliancen og sammensmede et nyt paradigme med samarbejde blandt suveræne
nationalstater.

Under sit møde med præsident Obama i torsdags gjorde den indiske leder det
klart, at han ikke har tænkt sig at give køb på spørgsmålet om fødevaresikkerhed
for alle indere. Han er under pres fra folkedrabstilhængerne under anførsel af
briterne for at droppe sin afvisning af Verdenshandelsorganisationens (WTO’s)
landbrugspolitik, med ukontrolleret frihandel og globaliserede, spekulative
markeder. På samme måde går han op imod den farmaceutiske lobby med sin
afvisning af at forlade Indiens enestående rolle med fremstilling af generelle
medikamenter af høj kvalitet til verdens mest forarmede nationer.
Endnu mens den fulde virkning af premierminister Modis besøg i USA stadig er
mærkbar og bliver vurderet, indgav aktivister fra LaRouchePAC i New York City og
omkringliggende områder miljøet en yderligere følelse af optimisme og
begejstring, et punkt, som Lyndon LaRouche kraftigt understregede under
drøftelser med kolleger tirsdag, idet han trak nogle afgørende, universelle
principper frem:
»Det er den naturlige samfundsform at skabe en højere tilværelsesform, et
højere menneskesamfund, og jeg mener den fulde, eksplosive virkning af dette;
og det, vi ser nu i tilfældet med premierminister Modi, vi ser, at det, han
gjorde i Manhattan osv., er lige præcis det! Men han var ikke en isoleret
skikkelse. Det er pointen – han er ikke bare en mand, der har været heldig og
har gjort dette og opnået hint. Nej, det var fuldt ud bevidst! Det finder
sted i Kina, fuldt bevidst! Det, der foregår i Rusland, er fuldt bevidst – og
prøv ikke at fjerne Rusland fra det her!
»Og derfor er det, vi er i færd med at gøre, at vi tager dele af verden, dele
af verdens regeringer, og stykker dem sammen som samarbejdsenheder med det
formål at opnå et globalt formål, en virkeliggørelse på globalt plan … Det,
vi derfor har gjort generelt, gennem videnskab, som jeg definerer det,
principperne for videnskabelig udvikling, som jeg definerer det, er det, som
er afgørende. Og det er evnen til at bringe elementerne for udvikling i
Solsystemet sammen og gøre det til en sammenhængende enhed. Og dette er, hvad
der definerer menneskehedens natur.«
»Det drejer sig ikke om, hvad nogen ved, ikke om noget, nogen har gjort; det
drejer sig om at bringe elementer i Solsystemet sammen, elementer, som er
afgørende, elementer, som gør det muligt at skabe et system inden for
Solsystemet, som hidtil ikke har været muligt. Og det er altså grundlaget.«
»Vi er faktisk trællebundet, i princippet, for nu at bruge det korrekte ord,
’trællebundet’. Vi er trællebundet for, i os selv, at give udtryk for de
evner, som er givet os i kraft af denne slags mennesker, i kraft af denne

form for videnskab. Og det er aldrig tidligere sket på denne måde. Der har
før været forsøg på dette, men vi har aldrig virkeliggjort det. Vi er nu i
stand til at virkeliggøre det, og vi må komme dertil, hvor vi erkender, at vi
vil virkeliggøre det. Vi vil skabe forandringer i Solsystemet, i den måde,
hvorpå Solsystemet fungerer, som aldrig tidligere har været mulig.«
»Og det er, hvad det her betyder: Det er, hvad der skete i Manhattan, det er,
hvad dette vil sige! Det vil sige at bringe elementer i verden, elementer af
menneskelige samfund, sammen, som man aldrig tidligere har været i stand til
at bringe sammen.«

Foto: Narendra Modi taler i Madison Square Garden, New York

Fra LaRouche-bevægelsen 30. sept.
2014:
Lyndon LaRouche: Store ledere vokser
frem omkring BRIKS
Den amerikanske økonom og statsmand, Lyndon LaRouche, startede en diskussion med
LaRouchePAC’s Politiske Komite i dag (29. september) ved at rejse spørgsmålet om
den indiske premierminister Narendra Modis afgørende betydning, som nu er i færd
med at få en afgørende virkning i USA, og ikke kun blandt indisk-amerikanere.
LaRouches emne var lederskab i en periode med økonomisk kollaps, umiddelbart
overhængende finanskrise og krig, men hvor en fuldstændig ny og lysende,
potentiel fremtid for menneskeheden er blevet skabt i lande i den voksende
gruppering omkring BRIKS-nationerne.
»En ny skikkelse på international skala fremstår som en vigtig faktor:
Narendra Modi«, sagde LaRouche. »Denne mand har krav på særbehandling, fordi
hans rolle, mht. hans rolle i historien, ikke blot Indiens historie, men også
den verdensdels historie generelt, som sådan er enestående. Hvis man havde
set selv dele af den modtagelse, han har fået, ville man sige, ’Dette er en
af de mest bemærkelsesværdige personligheder i moderne politiks historie.’
Han vandt alle mulige former for lovprisning og bifald fra folket, og det var
alt sammen meget, meget seriøst, og meget entusiastisk. Men ser man lidt

tilbage i tiden, til tidligere perioder i hans nylige historie, ser man, at
han var sådan: Han var en skabning, der var skabt til en lederskabsperiode.«
»Og der er andre i samme kategori, som han er relateret til. Der er folk i
Rusland … Og i Kina, f.eks.; vi har store ledere i Kina. I nogle af BRIKSnationerne har vi ligeledes store ledere, som vokser frem …«
»Vi må derfor virkelig forstå, hvad denne mand, Modi, har betydet for os,
pga. den rolle, han nu har, og dette er en af de store præstationer … «
Det er især værd at bemærke, at tidl. præsident Bill Clinton har givet udtryk
for den samme vurdering af premierminister Modi, i juli måned i Indien, lige
efter Modi blev valgt, og igen her ved et møde den 29. sept. mellem Bill og
Hillary Clinton og Modi i New York.
»Jeg er henrykt«, sagde tidl. præsident Clinton, »ingen andre en De var i
besiddelse af den nødvendige viden og de nødvendige stemmer for at opbygge
nationen.«
Henved 40 kongresmedlemmer fra hele USA var til stede under Modis tale i Madison
Square Garden, og de udtrykte bagefter en meget stærk lovprisning og støtte til
Modi. Bemærkelsesværdigt er også, at den dag, hvor Modi skal mødes med præsident
Barack Obama (den 30. sept.), havde en af Indiens store, engelsksprogede aviser,
The Hindu, som avisens redaktionelle »leder« en skarp fordømmelse af Obamas
politik med permanente krige og »utilsigtet« spredning af terrorisme over hele
planeten. Det lederskab, som LaRouche lovpriser, er et lederskab for en ny,
global, strategisk politik for fred gennem nationernes forcerede, økonomiske og
videnskabelige udvikling.
LaRouche fortsatte, på det »nationale medborgerhus«-møde, som LaRouchePAC’s
Politiske Komite havde arrangeret den samme weekend, hvor Modi talte:
»Vi har haft en begivenhed i weekenden, hvor vi fremlagde en beskrivelse af,
hvad mulighederne er for Det amerikanske System. Det fremlagde vi. Og jeg
tror, at vi i disse weekendbegivenheder satte en milepæl i historien i vores
egen ret. Vel ikke helt så imponerende som noget af det, jeg netop har
fremstillet, men de var imponerende, fordi vi har sat en historisk faktor på
platformen for de største, hidtidige ledere her i USA, nu, som er værd at
bemærke … «
»Vi havde den samme form for passion, beslutsomhed, for at skabe en succes …
Og derfor tror jeg, det her vil blive – det behøver jeg ikke at fortælle jer,

fortælle tilhørerne – men det, der kommer til at ske, er, at vi, ligesom i
Madison Square Garden, vil blive præsenteret for … vi vil opleve, at der ud
af dette kommer en af de mest mindeværdige oplevelser for det amerikanske
folk generelt. Virkningerne bliver vidunderlige.«

Foto: Indiens premierminister Narendra Modi

Fra LaRouche-bevægelsen 29. september
2014:
Premierminister Modi inspirerer
Amerika
I en banebrydende begivenhed, som blev transmitteret over hele USA fra Madison
Square Garden i New York i dag, viderebragte den indiske præsident Narendra Modi
gnisten fra BRIKS’ og dets allierede nationers kamp og opladede USA. En ledende
LaRouche-aktivist sagde bagefter, at han havde set »en optimisme ulig noget
andet, jeg har set i mit liv. Det var ikke blot hurraråb, selv om det også var
der. Særligt de lidt ældre gav udtryk for en dybfølt stolthed i forbindelse med
optimisme for fremtiden.« Plakaterne, som han og hans kammerater bar, sagde,
»LaRouche byder Modi velkommen til USA«, »Indien er fører for menneskeheden« og
»Namaste Mangalyaan«, idet sidstnævnte er navnet på Indiens rumfartøj, som nu er
i kredsløb om Mars. På andre skilte fra LaRouche-bevægelsen stod der, »Dette er
afslutningen på britisk geopolitik«, og »Det britiske Imperium må afsættes!«
Folk var fløjet ind fra hele landet for at pakke Madison Square Garden tæt med
20.000 deltagere; endnu mange flere var samlet udenfor; på Times Square fulgte
1.500 med på en kæmpemæssig fjernsynsskærm, og begivenheder over satellit blev
afholdt over hele landet, og også nogle i Indien.
Da Modi i FN havde opfordret til, at G-8, G-20 blev erstattet med »G-Alle«, gav
han udtryk for den samme idé, som Helga Zepp-LaRouche fremførte i sin artikel,
»Vi behøver en ny, inkluderende sikkerhedsarkitektur for verden.« Den bevægelse,
som Narendra Modi repræsenterede i Madison Square Garden, er modgiften mod krig
og terrorisme, som Argentinas præsident Cristina Fernandez og Brasiliens
præsident Dilma Rousseff understregede i FN for blot en uge siden.

Modi bevægede mange af sine tilhørere dybt; virkningen blev sammenlignet med den
virkning, dr. Martin Luther King havde. Modi talte om den »Indiske Drøm«,
ligesom Xi Jingping havde talt om den »Kinesiske Drøm.« For mange bragte han,
endnu mere end King, tanken hen på Lyndon LaRouches livsværk, som over mange
årtier har ført til udviklingen af BRIKS-systemet i dag med dets pludselige
morgengry af glødende og berettiget optimisme hos, hvad der rent faktisk er
milliarder af mennesker. Denne idé er nu blevet til virkelighed.
Dette er en smitsom indflydelse, som ikke kan stoppes. Det er sådan, Amerika kan
reddes.

Foto: Indiens premierminister Narendra Modi taler i Madison Square Garden, New
York.

Indien skaber historie med succesrig
Marsmission
24. september 2014 – Indiens kontrolcenter for Missionen for opsendelse af en
satellit i kredsløb om Mars (MOM) modtog bekræftelse på, at rumfartøjet var i
kredsløb om Mars kl. 22.30 EDT i går, hvilket fremkaldte hyldestråb fra forskere
og ingeniører og lykønskninger fra premierminister Narendra Modi, som var vidne
til den historiske begivenhed sammen med dem. Det er første gang, en fuldt ud
succesfuld mission til Mars er blevet gennemført i en nations første forsøg. Det
er det første rumfartøj opsendt fra Asien, som er sikkert ankommet til den røde
planet.
Premierminister Modi beskrev det som en »stolt, national begivenhed.« Med
henvisning til rumfartøjets 650 millioner kilometer lange rejse til Mars, sagde
Modi,
»Vi er gået ud over grænsen for menneskelig foretagsomhed og
forestillingsevne.«

»Vi har styret vort fartøj gennem en rute, som kun er kendt af ganske få.«
»Vort rumprograms succes er et lysende symbol for, hvad vi som nation er i
stand til … Lad os flytte vore grænser. Og så flytte dem længere ud, og
længere endnu.« »Lad vores succes i dag drive os frem med endnu større kraft
og overbevisning. Lad os sætte os endnu mere udfordrende mål – dette må også
blive grundlaget for at udfordre den næste grænse.«
Modi erklærede, at missionen er
»et spring ud i mørket. Menneskeheden ville ikke have gjort fremskridt, hvis
vi ikke havde taget sådanne spring ud i det uvisse. Og rummet er virkelig det
største uvisse derude.«
I en tale direkte til forskerne sagde premierministeren:
»Enhver forskergeneration har forberedt den næste, hjemmeproducerede gruppe.
Igennem jeres præstationer har I æret vore forfædre og inspireret vore
fremtidige generationer! I har virkelig fortjent al den respekt og kærlighed,
som I får fra en taknemmelig nation.«
Modis bemærkninger i går gav udtryk for den samme optimisme og fokus på hele
menneskehedens fremtid, som han havde understreget i sine bemærkninger ved
BRIKS-topmødet i Brasilien den 15. juli 2014, hvor han sagde:
»Det unikke ved BRIKS som en international institution er, at den for første
gang bringer en gruppe nationer sammen ud fra ’fremtidigt potentiale’ som det
væsentlige karaktertræk, snarere end allerede eksisterende rigdom eller en
delt identitet. Selveste idéen om BRIKS er således fremadskuende … Deres
excellencer, vi har chancen for at definere fremtiden for ikke blot vore egne
lande, men for verden som helhed … Jeg anser dette som et stort ansvar.«
I fuld erkendelse af, hvordan flertallet af de missioner, som er blevet sendt
til Mars af USA, Rusland, Europa og Japan, er mislykket, sagde M. Pitchaimani,
vicedirektør for kontrolcentret, til Washington Post i et telefoninterview:
» … dette er sket efter intense studier af andres fiaskoer og årsagerne til
fiasko, og så bygge vores satellit i henhold hertil. Vi havde også fået deres
akkumulerede viden om planetens tyngdefelt, og vi byggede robuste
instrumenter baseret på disse data.«
NASA’s Curiosity-robot sendte via Twitter:
»Tillykke til @ISRO og Indiens første, interplanetariske mission med den

vellykkede opsendelse i kredsløb om Mars.«
MOM svarede,
»Hej, @MarsCuriosity. Hold forbindelsen. Jeg holder mig til.«
Talsperson for Kinas Udenrigsministerium Hua Chunying sendte også lykønskninger:
»Dette er Indiens stolthed og Asiens stolthed, og det er en milepæl i
fremskridt for menneskehedens udforskning af det ydre rum, så vi ønsker
Indien tillykke med det.«
Indiens Mission for opsendelse af en satellit i kredsløb om Mars har nu opfyldt
sin missions primære mål, hvilket er en teknologisk demonstration af opsendelse
af en satellit i kredsløb om Mars. Den forventes også at indsamle videnskabelige
målinger i løbet af sin kredsløbsmission. NASA’s MAVEN-rumfartøj ankom til Mars
for tre dage siden, og videnskabsfolk fra begge projekter har diskuteret en
gensidig udveksling af de data, som hvert rumfartøj sender tilbage til Jorden.

Præsident Xi kommer med en
indtrængende opfordring
til et asiatisk århundrede med
fremgang og fornyelse
17. september 2014 – Forud for sin ankomst til et tredages besøg (17.-19. sept.)
i Indien, kom Kinas præsident Xi Jinping, i en artikel i den indiske avis »The
Hindu« den 17. sept., med en indtrængende opfordring til, at Kina og Indien går
sammen om at bygge det, han kaldte et asiatisk århundrede med fremgang og
fornyelse.
»Jeg er sikker på, at så længe, Kina og Indien arbejder sammen, vil det
asiatiske århundrede med fremgang og fornyelse meget snart opstå«, skrev Xi.
»Vore bilaterale relationer er nået dertil, hvor de befinder sig i dag, som
et resultat af de følgende bestræbelser: vi har intensiveret den gensidige
tillid ved at styrke den strategiske dialog og den politiske tillid; vi har
tilført hinanden flere fordele ved at udvide områderne for samarbejde og gøre

kagen med fælles interesser større«,
skrev Xi.
Ved sin ankomst til Ahmedabad, hovedstaden i den indiske premierminister
Narendra Modis hjemstat Gujarat, hvor Modi havde en succesrig, 13 år lang tørn
som øverste minister, besøgte Xi Mahatma Gandhis Sabarmati Ashram og deltog
senere i en privat middag med Modi som vært i Riverfront Park ved Sabarmatifloden.
»Vi må i fællesskab udvikle den økonomiske korridor BCIM (Bangladesh-KinaIndien-Myanmar), drøfte de ny initiativer med Det økonomiske Silkevejsbælte
og det 21. århundredes Maritime Silkevej og tage føringen i den asiatiske
økonomis varige vækst«,
sagde Xi. Ved sin ankomst underskrev Xi og Modi tre aftalememoranda. Et af disse
aftalememoranda er mellem Kinas Udviklingsbank (CDB) og Gujarat-regeringens
Industriudviklingskontor og relaterer til udviklingen af to industriparker, den
ene i Gujarat-staten og den anden i nabostaten Maharashtra. En anden aftale blev
underskrevet mellem Kinas Guangdong-provins og Gujarat-regeringen. Og det tredje
aftalememorandum var mellem byerne Guangzhou (Canton) og Ahmedabad om kulturel
udveksling.
Præsident Xi tog af sted til New Delhi om aftenen den 17. sept. I New Delhi vil
de bredere aspekter af de fremtidige kinesisk-indiske-relationer blive drøftet
under Xis officielle møde med Modi, og senere med den indiske præsident Pranab
Mukherjee. Ifølge tilgængelige rapporter er Kina interesseret i at forpligte sig
til at investere omkring 100 mia. dollars i Indien. De fleste af disse
investeringer vil blive inden for modernisering af de indiske jernbaner,
udviklingen af industriparker, omlægning af Indiens overskudsvand fra landets
nordlige floder til de sydlige floder på halvøen, og udviklingen af havne for at
fremme deltagelse i Den maritime Silkevej, fokus for præsident Xi under hans
nylige besøg i Maldiverne, Sri Lanka og Indien.

Foto: Fra Xis besøg
i Ahmedabad, Indien.
Xi og Modi.

Ny verdensorden eller Tredje
Verdenskrig
– Xi Jinping besøger Indien
Den kinesiske præsident Xi begynder sit besøg i Sydasien, mens Indien styrker
sine bånd til Vietnam
16. september 2014 – Den kinesiske præsident Xi Jinping, som ankom til Colombo,
Sri Lanka, i dag, mødtes med den srilankanske præsident Mahinda Rajapakse med
det formål at søge at styrke båndene med den strategisk placerede nation i Det
indiske Ocean. Det forventes, at Xi under sit besøg vil indlede byggearbejdet på
en Beijing-finansieret havneby til Colombo til en værdi af 1,4 mia. dollars og
lancere Sri Lankas største kraftværk, et kinesisk finansieret, 900MW kulfyret
kraftværk. Det 900MW Norochcholai-kraftværk, beliggende på vestkysten, er et
kompleks bestående af tre 300MW kraftværker, af hvilke to allerede er i drift.
Det forventes, at Xi vil præsidere over udbuddet af det tredje kraftværk.
Den 17. september vil Xi være i Indien. Med sine planer om at udvide de
kinesisk-indiske, økonomiske relationer, medbringer Xi en delegation på 135
administrerende direktører. Med forventninger, som er tårnhøje, fortalte en
indisk regeringsembedsmand i Ministeriet for Udenlandske Anliggender til New
Delhi-avisen Financial Express, at Beijing har besluttet at opskalere
investeringer i Indien, som generelt anses for at være den sikreste destination
for investeringer. »Kina overvejer at investere i Indiens ambitiøse plan om at
bygge højhastigheds-jernbaner, inklusive højhastigheds-passagertog (’lyntog’).
Indien har allerede inviteret Kina til at modernisere jernbanestationer«, sagde
embedsmanden.
I mellemtiden sagde den indiske premierminister Narendra Modi til kinesiske
medier i en udveksling den 15. september, »aritmetikken og kemien i vore
relationer overbeviser mig om, at sammen kan vi skrive historie. Når Indien og
Kina styrker relationerne, kommer næsten 35 % af verdens befolkning nærmere
hinanden, og deres liv undergår en kvalitativ forandring. Regnestykket siger, at

når Indien og Kina vinder, så vinder en betydelig procent af verdens
befolkning.« Han understregede, »Men vore relationer går videre end til blot og
bar regning.« Senere tweetede Modi: »Hvis jeg skal beskrive det potentiale, som
ligger i de indisk-kinesiske bånd, ville jeg sige INCH (Indien & Kina) henimod
MILES (Millennium for Exceptionel Synergi)!«
Indien er også begyndt se på Sydøstasien for investeringer. Indien har åbnet en
kreditlinje på 100 millioner dollars for Vietnam til forsvarshandler. Under den
indiske præsident Pranab Mukherjees igangværende besøg i Vietnam, sagde de to
lande i en fælles udtalelse, at kreditlinjen ville åbne nye muligheder for
forsvarssamarbejde, og at man var i færd med at færdiggøre detaljerne i Vietnams
køb. »Lederne enedes om, at samarbejde inden for forsvar og sikkerhed var en
vigtig grundpille i det strategiske partnerskab mellem de to lande«, lød den
fælles erklæring, som blev udstedt i Hanoi. De to sider enedes ligeledes om at
»konsolidere« energisamarbejdet i kølvandet på en aftale fra 2013, i hvilken
PetroVietnam bød på Indiens ONGC-olie- og gasfelter til udforskning og
produktion.
Indien og Vietnam har intensiveret militærsamarbejdet i løbet af det seneste
årti, og, under den nye regering, går Indien frem med en ny strategi for at
etablere sig som våbeneksportør, idet de bruger eksportkreditter til at opnå
salg til udlandet. Pengene kan hjælpe langsommelige drøftelser om at sælge
fælles russisk-indisk producerede Brahmos supersoniske krydsermissiler til
Hanoi.

Foto: Xi Jinping i Sri Lanka

Processen med at indføre Indien som

fuldt medlem
af Shanghai Cooperation Organization
er begyndt
12. september 2014 – Shanghai Cooperation Organization (SCO) satte i dag bolden
i bevægelse for at gøre Indien til medlem af sikkerhedsblokken, der vil give
verdens største demokrati større indflydelse på spørgsmål som bekæmpelse af
terrorisme, og deltagelse i større olie- og gasprojekter i Centralasien. Kremls
talsperson Yuri Ushakov har d.12. september indikeret, at Indien og Pakistan kan
blive bevilget fuldgyldigt medlemskab på det næste SCO-topmøde. Det næste SCOtopmøde vil blive afholdt i den russiske by Ufa d. 9.-10. juli 2015, sammen med
det 7. BRIKS-topmøde, under hvilket Rusland vil have formandsskabet for både SCO
og BRIKS-gruppens nationer. Ufa er hovedstaden i republikken Basjkortostan, og
det industrielle, økonomiske, videnskabelige og kulturelle centrum i den
russiske republik.
Under det udvidede møde mellem SCO-lederne sagde den russiske præsident Putin,
at han håber at
»Idet vi overtager formandsskabet, forventer vi, at processen med udvidelsen
af SCO vil få en reel udformning i det kommende år. Vi vil bidrage til det på
enhver måde.«
Rusland planlægger at afholde omkring 100 begivenheder på forskellige niveauer
under sit formandskab, og »topmødet for lederne af SCO-deltagerlandene i Ufa d.
9.-10. juli 2015 vil blive en af nøglebegivenhederne«, sagde han.
»Prioriteterne under vores formandskab inkluderer en forstærkning af
organisationens rolle som en effektiv mekanisme for regional sikkerhed, idet
der lanceres større multilaterale og humanitære bånd, og udvikles fælles
tilgange til påtrængende og globale spørgsmål.«

Trekantsamarbejde for fremtiden:
Rusland – Kina – Indien
LaRouche-kandidat Kesha Rogers mobiliserer vælgere til at afsætte præsident
Obama. De traditionelt regeringsbærende partier blev undsagt ved EU-valget i
Frankrig, England, Danmark og Grækenland. De etablerede partier kan miste deres
rolle, hvis ikke de tager deres nationale ansvar alvorligt. Et stadigt tættere
samarbejde mellem Rusland og Kina står til at få deltagelse af Indien efter det
nylige parlamentsvalg. Den strategiske trekant: Rusland-Indien-Kina vil ikke
være slave til et vestligt imperium. Voksende modstand i Tyskland, Frankrig og
Italien imod konfrontations- og krigspolitikken over for Rusland og Asien.
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Dengang som i dag:
Britisk imperiepolitik betyder
hungersnød
Den nuværende bølge af fødevaremangel og global hungersnød burde ikke overraske
nogen, der kender til Det britiske Imperiums frihandelspolitiske historie. For
at underbygge dette bringer vi her denne artikel fra Schiller Instituttets
arkiver, skrevet i 1991. (Fra Schiller Instituttets Kampagneavis 8, sommer 2008)
Af Paul Glumaz
Før Hitler var der Storbritannien og den britiske
udhungringspolitik i Indien
Mens mange ser med afsky på hungersnøden i Afrika, der er forårsaget af
institutioner som Den internationale Valutafond (IMF) og GATT [forgængeren for
Verdenshandelsorganisationen WTO -red.] samt kornkartellerne, er det få der er
klar over, at briterne i det forrige århundrede var foregangsmænd for denne
politik. Her følger en kort gennemgang af den britiske udhungringspolitik i
Indien fra 1764 til 1914, hvor briterne bevidst anvendte hungersnød og
fødevarekontrol som det væsentligste middel til at herske og regere.
For at forstå spørgsmålet om hungersnød i Indien, må man begynde med den
kendsgerning, at Indiens klima er kendetegnet ved regntiden. Vejret følger et

mønster, hvor et område i det meste af året har tørt vejr, hvorefter der kommer
en periode med kraftig regn. I løbet af et årti udebliver regntiden mindst en
gang i et område.
Traditionelt landbrug i Indien og andre lande tog altid højde for dette ved at
lægge fødevarer til side lokalt i landsbyerne, som sikrede, at der ville være
tilstrækkeligt med mad under tørkeår. De centrale myndigheder, hvad enten det
var en hinduprins eller en stormogul, ville ophæve skatteopkrævningen i denne
økonomisk usikre periode. Førend det britiske styre var det indforstået, at
hungersnød måtte undgås, hvis de centrale myndigheder skulle have nogen som
helst berettigelse som hersker over et område. Briterne ændrede alt dette.
Som B. M. Bhatia skriver i sin bog fra 1967, »Famines in India« (Hungersnød i
Indien): »Fra omkring begyndelsen af det 11. århundrede til slutningen af det
18., var der fjorten større udbrud af hungersnød«. Det er cirka to per
århundrede. Under Det østindiske Kompagnis styre i perioden fra 1765-1858 var
der seksten større udbrud af hungersnød, otte gange flere end normalt. Derefter,
under det britiske kolonistyre fra 1859-1914, var der i Indien omfattende
hungersnød gennemsnitligt hvert andet år, eller 25 gange mere end normalt før
briternes herredømme! Mens resten af verdens befolkning voksede på grund af
teknologisk fremskridt, forblev Indiens befolkning, før 1914, på 220 millioner i
mere end hundrede år.
Udbredt hungersnød, stort set hvert andet år, forårsaget med fuldt overlæg, var
i over et halvt århundrede rygraden i britisk kolonipolitik i Indien.
Historien om briterne i Indien er historien om den forsætlige fremkaldelse af
hungersnød. Disse udbrud af hungersnød var resultatet af Det østindiske
Kompagnis politik. Denne politik indbefattede udplyndring ved hjælp af
»landbrugsbeskatning«, åger og rendyrket slaveri overfor den indfødte
befolkning.
Som vi skal se, nåede denne udplyndring en grænse i midten af det 19.
århundrede, der førte til den første kamp for indisk uafhængighed, hvilket
begyndte med Sepoy-Mytteriet. Efter den opstand udviklede det britiske
koloniministerium, der overtog alle operationer fra Det østindiske Kompagni, en
ny politik. Den nye politik drejede sig om at skabe vedvarende hungersnød i
udvalgte områder, med det formål at tilvejebringe en masse sultende mennesker,
der kunne bruges til slavearbejde, som briterne havde brug for til at opbygge
infrastrukturen til det britiske styre.

Det østindiske Kompagni
Det britiske Østindiske Kompagni begyndte at overtage forvaltningen af Indien i
1764-65. Kompagniet blev udnævnt til diwan, eller guvernør, over området
Bengalen af det skrantende stormogulrige. Briterne indtog Indien som forvaltere
og skatteopkrævere for stormogulens hof.
Som skatteopkrævere havde de, antageligt griske, agenter for stormogulen
inddrevet, hvad der svarede til £818.000 fra det bengalske område. I 1765-66,
det første år under Det østindiske Kompagnis styre, var kompagniet i stand til
at inddrive £1.470.000; i 1790-91 var dette beløb steget til £2.680.000. Ifølge
Jean Beauchamps »British Imperialism in India«, skrev kompagniets chef i Indien,
Warren Hastings, følgende til kompagniets hovedbestyrelse i London:
»På trods af tabet af mindst en tredjedel af indbyggerne i provinsen, og den
deraf følgende nedgang i dyrkning, oversteg netto-opkrævningen i 1791
resultatet fra 1768… Det var naturligt at forvente, at skatteindtægterne også
ville blive formindsket som følge af så stor en katastrofe. At det ikke
skete, skyldtes, at disse med magt og vold blev opretholdt på samme niveau
som tidligere«.
Den omtalte store katastrofe var måske den værste hungersnød i Indiens historie,
som ramte provinserne Bengalen, Bihar og Orissa. Det anslås, at mindst ti
millioner døde af sult. Omfanget af denne hungersnød var et direkte resultat af
Det østindiske Kompagnis udplyndring.

Dyrkningsskat
For at øge skatteindtægterne havde Kompagniet iværksat et system, hvor det
»udliciterede« retten til at beskatte jorden, den såkaldte »dyrkningsskat«.
Skatteopkræveren havde ret til at inddrive så meget skat som muligt, eftersom
han have købt denne ret på en auktion. Den der blev beskattet, den registrerede
jordejer kaldet zamindari, havde til gengæld lov til at opkræve så meget som
muligt til sig selv og skatteopkræveren fra de fattige bønder, der dyrkede
jorden. Zamandarien, der kun var forpligtet til at betale skat til Kompagniet,
havde stort set total magt over al jorden og alle bønderne.
På grund af dette udplyndringssystem efterlod Kompagniet ingen reserver til de
tider, hvor regntiden ville udeblive. Desuden blev intet eller kun lidt sat af
til vedligeholdelse af bøndernes infrastruktur, så som overrislingsanlæg.
Resultatet var skrækkeligt, eftersom mere og mere af Indiens landbrugsareal kom

under Kompagniets styre.
Udtømningen af Indiens rigdomme ved hjælp af dyrknings-beskatningssystemet,
ødelæggelsen af den hjemlige tekstilindustri ved hjælp af »frihandels-dumping«
af britiske tekstilvarer, samt den opiumsbaserede plantageøkonomi, førte til
sidst til heftig modstand fra befolkningen. Dette førte endelig til Sepoymytteriet blandt zamindari’erne og andre, især blandt de der boede i områder,
som ikke helt var under Kompagniets kontrol. Det knækkede næsten Det britiske
Imperium.
Til slut blev Det østindiske Kompagnis styre i Indien afløst og erstattet af en
generalguvernør og en koloniadministration. Kommissionen, som anbefalede denne
ændring, drog den slutning, at problemet var mangelen på transport- og
kommunikationsinfrastruktur, som var nødvendigt for at holde et så stort land
besat. Kommissionsmedlemmerne drog også den konklusion, at der var brug for en
herskende indisk klasse, der kunne fungere som mellemmænd for de britiske
kolonialister.

Slavearbejdspolitik
Storbritanniens koloniale tilsynsførere blev enige om behovet for opbygningen af
en rudimentær infrastruktur, for at gøre deres styre og udplyndring af Indien
mere effektiv. Men Imperiet havde et problem. Det foreslåede net af jernbaner og
storstilede kunstvandingsanlæg var, i kolonialisternes øjne, for dyre. Derfor
besluttede man at tvinge den allerede udplyndrede indiske befolkning til at
betale for disse udviklingsprojekter.
Det gav et andet alvorligt problem. Indien havde på den tid ikke en fritstillet
arbejderklasse, der kunne levere billig arbejdskraft til sådanne projekter.
Indiens kaste-system omfattede alle. Som Bhatia dokumenterer i sin bog, gjorde
den rituelle fordeling af varer på det lokale plan, baseret på lav- og
kasteforbindelser, det uønskeligt for enkeltpersoner og familier at forlade
dette system – især ikke for at blive slaver for de britiske jernbane- og
kunstvandingsprojekter.
Den britiske løsning på dette problem var »hungersnødhjælp«. Briterne oprettede
»nødhjælpsarbejde« til at bygge jernbanerne. En hungersnød ville skabe forhold,
hvor en inder, stillet over for døden på grund af mangel på mad, ville blive
tvunget til at »vælge« at gå til et nødhjælpscenter, ligesom et sultende offer i
Afrika i dag vil gøre. Når det først var gjort, mistede personen imidlertid sine
kasteforbindelser og -privilegier. Derefter ville han få at vide, at hvis han

fortsat ønskede at spise, måtte han arbejde med at bygge jernbaner til gengæld
for mad. Den normale ration på disse projekter var under minimumseksistens,
ligesom i nazisternes arbejds- og koncentrationslejre. Efterhånden som
gårdsdagens sultofre døde af udmattelse og langsom udsultning i jernbane- og
kunstvandingsprojekterne, ville dagens nye sultflygtninge komme ind i dette
såkaldte hungersnødhjælpssystem. I dag ville man lettere omskrevet kalde dette
system for »fleksibilitet« i arbejdsstyrken.
Med fremkomsten af jernbaner blev det nemmere for handelsmænd at opkøbe mad og
andre varer billigt, og i visse tilfælde selv når det var dyrt, og eksportere
dem til England – ligesom da briterne lod irerne sulte under kartoffelsygehungersnøden i Irland i midten af 1840’erne, samtidig med at man eksporterede
deres korn. Under disse forhold ændrede hungersnød- og mangelsituationerne
karakter. Mens hungersnød tidligere havde været et regionalt problem, blev
fødevarer under denne britiske politik overalt i landet en mangelvare, hvilket
ramte de fattigste på en katastrofal måde. Det var disse hungersnødramte
fattige, der derefter fortsatte med at levere arbejdskraft til
»nødhjælpsarbejdet«.

Åger og mellemmænd
Opbygningen af jernbanerne bidrog også til at udvikle en klasse af indiske
pengeudlånere, som blev mellemmænd for briterne. Det gjorde det endog muligt for
briterne at kontrollere områder, der ikke var ramt af fejlslagen høst. Sådanne
områder blev ramt af stærkt stigende priser på grund af efterspørgslen på deres
fødevarer fra andre egne af landet. Pengeudlånerne ville så sælge britiske varer
til inderne til oppustede priser og købe deres korn til lavpris. Derefter ville
de sælge korn til høje priser, enten på de internationale markeder, eller til de
selv samme folk i tider med hungersnød.
Eftersom disse transaktioner hovedsageligt blev udført på kredit, blev store
dele af befolkningen gældsslaver til pengeudlånerne, hvis de altså var heldige
nok at slippe for at arbejde i nødhjælpsprojekterne. Briterne spillede desuden
dette system af gældsslaveri ud imod det traditionelle kastesystem, der aldrig
havde måttet slås med sådanne uhyrligheder.
Dette system frembragte en klasse af pengeudlånere, der blev en magtfaktor, som
briterne til dels kunne bruge som modvægt til den lokale modstand i Indien mod
deres styre.

Det indiske oprør i 1857 blev slået brutalt ned af britiske tropper
Omfanget af hungersnød over hele Indien kan måles på udbredelsen af
jernbanesystemet. Der var 461 km jernbaner i Indien i 1857; 2560 km i 1861 og
5400 km i 1865; i 1895 var der 31.290 km og 55.550 km i 1914.
Med udbredelsen af jernbanerne og »nødhjælpen«, der byggede jernbanerne, steg
korneksporten hastigt. Eksporten af ris voksede fra 571.500 tons i 1867-68 til
828.000 tons i 1877-78. Hvedeeksporten voksede 22 gange i samme periode, fra
11.960 tons til 254.920 tons. Denne politiks forbryderiske karakter ses
tydeligt, eftersom der var omfattende hungersnød i 1876-78. Eksporten af ris
nåede op over 1,2 mio. tons, og hvedeeksporten nåede et lignende niveau i
1891-92.
Den værste hungersnød var i 1896-97, som ramte 62,4 mio. mennesker. Dette
resulterede ifølge Bhatia bl.a. i folkelig opstand og uro i Bombay imod fortsat
eksport af korn, i en tid, hvor folk stod overfor hungersnød. Den indiske
regering nægtede imidlertid at ændre sin fødevarepolitik, og holdt stædigt fast
ved det synspunkt, at »så længe handelen frit kan følge sin normale kurs, vil
det, selv i den værst tænkelige nødsituation, gøre mere skade end gavn at
forsøge at gribe ind…«
Lyder dette bekendt? Den første Bush-regering under præsident George H.W. Bush
[1988-1992 –red.]bekendtgjorde en ny verdensorden baseret på »frihandel« og en
ende på »restriktioner« pga. landes national suverænitet. Efterhånden som
fødevarer og andre basale ressourcer i stigende grad kommer under euroangloamerikanske kartellers kontrol, vil det meste af verden få det, som Indien

havde det under briterne. Bush’ nye verdensorden er faktisk ikke ny, og
hovedredskabet til at herske i denne nye verdensorden er hungersnød og
»nødhjælpsprojekter« til ofrene.
Hvis folk ikke vågner op, vil de en dag opdage, at de har mistet hus og hjem og
deres kære lavtlønnede arbejde, og nu må stå i kø til suppekøkkenet – hvor man
vil få at vide, at der ikke vanker noget suppe, før man går med i et eller andet
arbejdsprojekt. Slavearbejde, hungersnød og statsstøttede narkobaroner, som Det
britiske Østindiske Kompagni, vil blive herrefolket i denne nye verdensorden.
Det er sket før!
Måske man nu vil betænke sig, når man ser dokumentarfilm om det »strålende
britiske herredømme i Indien« på tv. Den britiske politik i Indien var intet
mindre end bevidst folkemord. Vi står i dag overfor den samme politik, men denne
gang i globalt omfang.

Foto: Det britiske Imperium brugte fødevarekriser, som en del af deres politik
til at tvinge inderne til at arbejde gratis. Her er nogle af ofrene for den
britiske politik

Fodnote:
1. Dette skal dog ikke tages som en støtte til kastesystemet, som bør afskaffes.
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