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af Michael Billington 

 

Den 1. september 2014 – Den amerikanske regering 

og de fleste europæiske regeringer, med samt deres lydi-

ge pressetjenester, har i løbet af de seneste uger fokuseret 

på, at præsident Obama hævder at være i besiddelse af 

kongelig magt til at føre krig i Irak, Syrien, Ukraine og 

hvor det i øvrigt passer ham, samt på NATO’s farlige, 

bombastiske deklamationer om en russisk »invasion« af 

Ukraine, kombineret med trusler om, at »det internationa-

le samfund« vil svare igen med endnu flere, selvdestruk-

tive sanktioner og en massiv, militær opbygning omkring 

Ruslands og Kinas grænser. 

Men hvem eller hvad er det »internationale sam-

fund«? Igennem mange år har Det britiske Imperium og 

dets undersåtter (inklusive præsidenterne Bush og Oba-

ma) ført ulovlige krige, gennemtvunget ensidige og kol-

lektive sanktioner uden om international lov og leveret 

massivt, militært materiel til terroriststyrker over hele 

Sydvestasien (ofte via deres satrapper i Saudi Arabien og 

Qatar), alt sammen i det »internationale samfunds« navn 

– hvilket vil sige det anglo-amerikanske finansoligarki og 

dets »Washington konsensus«, bestående af frihandel, 

afregulering og nedskæringspolitik, dikteret af Den inter-

nationale Valutafond (IMF). 

 

 

 

 

 

Der er nu, særligt siden BRIKS-topmødet i Brasilien i 

midten af juli måned, et nyt »internationalt samfund«, 

som til gengæld faktisk repræsenterer de fleste af verdens 

nationer og størstedelen af verdens befolkning. 

Lyndon LaRouche refererede i denne uge til det 

»gamle«, internationale samfund som en »flok hysterike-

re, som er totalt fallerede, og de kommer ingen vegne. De 

kan lige så godt sætte sig ned og overveje, om de skal 

skyde sig.« 

Denne rapport vil kort undersøge, hvad det nye, »in-

ternationale samfund« – BRIKS (Rusland, Kina, Indien, 

Brasilien og Sydafrika) og deres nære samarbejdspartne-

re (næsten hele Sydamerika og en stor del af Afrika og 

Asien) – har gjort blot i løbet af de seneste par uger for at 

transformere verden fra en tilstand af økonomisk og soci-

al disintegration til en verden med storstilet infrastruktur-

udvikling, udvidelse af industri og landbrug og multilate-

ralt samarbejde inden for rumfart, kernekraft-teknologi 

og lignende videnskabelige bestræbelser. 

BRIKS’ skabelse af en Ny Udviklingsbank til finan-

siering af global infrastrukturudvikling, uden IMF’s og 

Verdensbankens imperiale lånebetingelser, samt skabel-

sen af en valutareservefond til bekæmpelse af valutakrige 
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fra spekulanterne i New York og London, vil ikke træde i 

kraft som operative institutioner før om adskillige år. 

Ikke desto mindre har alene meddelelsen om intentionen 

om at skabe en sådan ny, global, økonomisk orden dra-

matisk forandret betingelserne i verden og sat lande fri til 

at handle ud fra deres sande frihed som suveræne natio-

ner, i samarbejde med andre suveræne nationer, til gavn 

for deres befolkninger og hele menneskeheden, gennem 

videnskabelig og økonomisk udvikling. 

 

Udvidelse af realværdi 

Rusland bliver i øjeblikket udsat for kraftig misbilli-

gelse for at være en eksistentiel trussel mod den vestlige 

civilisation på grund af sin angivelige »aggression« mod 

Ukraine og potentielt set mod hele Europa. Præsident 

Obama taler igen og igen om Ruslands og præsident Vla-

dimir Putins »voksende isolation fra det internationale 

samfund«, som følge af Putins afvisning af at bøje sig 

over for truslerne og sanktionerne fra det britisk- og ame-

rikanskdominerede NATO, og samtidig nægter at lade 

sig trække ind i en krig, der ville blive udkæmpet med 

kernevåben.  

 

Lad os undersøge virkeligheden. 

 

 Er Rusland isoleret? 

For det første mødtes Putin med 12 sydamerikan-

ske statsoverhoveder på sidelinjen af BRIKS-

topmødet i juli. Udenrigsminister Sergei Lavrov sagde 

den 29. august til Russia Today, at »Sydamerika vil 

være en af grundpillerne i den nye, økonomiske ver-

densorden« under BRIKS-initiativet. Således har 

»Amerikas baggård« fuldstændig afvist Obamas krav 

om, at Rusland skal udstødes af »det internationale 

samfund«. Lavrov pegede især på Ruslands tætte 

samarbejde med Brasilien, Argentina, Cuba, Chile, 

Peru og Venezuela, med henvisning til Ruslands 

»brede program« om samarbejde inden for energi, 

transport, forsvar, luftfart og sværindustri – områder 

af stor vigtighed i Sydamerika, og som har været så 

godt som totalt ignoreret af Vesten. 

Særligt vigtig er Argentinas rolle, som heroisk har 

modsat sig Wall Streets gribbefonde, de korrupte, 

amerikanske domstole og det gamle, uddøende, »in-

ternationale samfund«, der krævede sit skålpund kød 

af Argentina. Alle BRIKS-nationer, hver eneste latin-

amerikanske stat og det meste af Asien og Afrika har 

forsvaret Argentinas suveræne ret til at genforhandle 

sine gældsforpligtelser, mens Argentina selv har sendt 

en handelsdelegation til Rusland: Argentina annonce-

rede den 21. august en række overenskomster med 

Rusland, der baner vejen for fødevareeksporter til en 

værdi af hele $18 milliarder, til erstatning for de føde-

varer, Rusland afslår at importere fra vestlige natio-

ner, der har pålagt Rusland sanktioner. 

 

 Afrika: Sydafrikas præsident Jacob Zuma 

mødtes med præsident Putin i Moskva den 29. august 

– deres tredje møde i det forgangne år. Putin lovede at 

levere russisk assistance til at skabe en omfattende 

kernekraft-industri i Sydafrika, såvel som assistance 

inden for militær luftfart og kommerciel luftfart, samt 

samarbejde om sikkerhed. 

Idet Egyptens ekstraordinære rolle i den igangvæ-

rende transformation er beskrevet dybtgående andet-

steds i dette nr. af EIR, skal der i forbindelse med 

denne artikel refereres følgende; at den egyptiske 

præsident Abdel Fattah al-Sisis første tur til udlandet 

som præsident inkluderede et stop i Moskva; at han 

udstedte en støtteerklæring til den argentinske præsi-

dent Cristina Fernández de Kirchner imod gribbefon-

dene; at han vil besøge Brasilien i oktober; og at han 

har opridset konturerne af en række storslåede projek-

ter i Egypten, som ikke er set siden præsident Gamal 

Abdel Nassers dage, inklusive en ny Suezkanal, som 

helt og holdent skal bygges og finansieres af egyptere.  

Præsident al-Sisi intervenerer også ved at hjælpe 

med til at rydde op i det uføre, som er skabt af Lon-

don og Washington i Palæstina, Libyen, Syrien og 

Irak. Uden at være medlem af BRIKS (i det mindste 

ikke endnu), agerer al-Sisi bevidst i sammenhæng 

med det nye, globale miljø, etableret siden BRIKS-

topmødet i juli. 

 

 Sydøstasien: Den russiske minister for 

økonomisk udvikling Alexei Ulyukayev besøgte den 

28. august Myanmar, som for tiden har formandsska-

bet for den ti nationer store Sammenslutning af Syd-

østasiatiske Nationer (ASEAN) med det formål at af-

holde samtaler på ministerniveau mellem Rusland og 

ASEAN. De diskuterede både fødevareeksport til 

Rusland fra den højproduktive landbrugssektor inden 

for ASEAN, og udvidede, russiske investeringer i om-

rådet. 

 

 Kina og Centralasien: Efter private mø-

der mellem præsidenterne Putin og Xi Jinping i april 

og juli, var generalstabschef Valery Gerasimov i Bei-

jing den 28. august for diskussioner med sin modpart 

Fang Fenghui. Gerasimov sagde, at de russisk-

kinesiske relationer, inklusive militære bånd, er nået 

til et »nyt stade«. Gerasimov deltog også i et møde 

mellem generalstabscheferne fra Shanghai Samar-

bejdsorganisationen (SCO) – Kina, Kasakhstan, Rus-

land, Tadsjikistan og Usbekistan, hvor de påtrængen-

de spørgsmål om Afghanistan og Irak blev drøftet. 

Gerasimov fremførte, at »voldsomme handlinger ikke 

bringer resultater og fører til dramatiske konsekvenser 

for landene i området.« 

Den 1. september lancerede Putin og den kinesiske 

vicepremierminister Zhang Gaoli konstruktionen af 

den kæmpemæssige pipeline, som kom i stand i maj 

måned mellem præsidenterne Putin og Xi. Energi-

handlen til $400 milliarder inkluderer konstruktionen 

af verdens længste pipeline, næsten 4000 km fra de 

østsibiriske gasfelter til Kina og Ruslands Stillehavs-

kyst. 
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Presidential Press & Information Service 

Præsident Putin (anden fra højre) og den kinesiske vice-

premierminister Zhang Gaoli (højre) i Jakutsk, Rusland, 

1. september, markerer åbningen af den første sektion af 

Power of Siberia hoved-gaspipeline. Alexei Miller, for-

mand for Gazproms Management Komite, står til venstre. 

 

 

Kina i førertrøjen 

Kina er drivkraften bag det nye videnskabs- og udvik-

lingsorienterede paradigme, der er under skabelse i ver-

den af i dag. Alene i løbet af den sidste uge af august 

sponsorerede Kina det ovenfor nævnte SCO-

udenrigsministermøde, mens en argentinsk delegation, 

som omfattede udenrigsminister Axel Kicillof, er i Kina 

for at konsolidere de aftaler, som blev indgået mellem 

præsidenterne Putin og Fernández under BRIKS-

topmødet i Brasilien, og for at forberede den argentinske 

præsidents besøg i Kina senere på året. Dette står i skarp 

kontrast til de utilregnelige New York-gribbefonde, som i 

sidste uge indstævnede Bank of China i New York og 

krævede alle deres data om økonomiske kontrakter med 

Argentina udleveret – i et forsøg på at lokalisere aktiver, 

der kan anses for at tilhøre den argentinske regering, med 

henblik på at beslaglægge dem under ordre fra amerikan-

ske domstole. 

Kina går fortsat frem med sin plan om at bygge en se-

kundær kanal over Panama-tangen, denne gang i Nicara-

gua. En national mobilisering er i gang i Nicaragua for at 

få befolkningens støtte til projektet, som det også sker i 

Egypten med hensyn til den Nye Suezkanal. Det kinesi-

ske firma, der leder projektet til $40 milliarder, HKND, 

er gået i partnerskab med Changjiang-Instituttet for 

Landopmåling, Designplanlægning og Undersøgelser, det 

selskab, som designede De Tre Kløfters Dæmning, og 

som tager del i det storslåede »South-Water-North«-

projekt i Kina. Kina har også indvilget i at bygge en mul-

tifunktionel terminal i forbindelse med Cubas’ Santiago 

de Cuba-havn, såvel som adskillige »tørkanaler« (veje og 

jernbaner over landtangen). 

Mens Mexico indtil videre har holdt den globale revo-

lution, som er blevet sat i bevægelse af BRIKS-topmødet, 

ud i arms længde, har den kinesiske ambassadør til Me-

xico, Qiu Xiaoqi, den 27. august publiceret en kronik i 

Mexicos El Financiero med en gammel, kinesisk talemå-

de som titel: »Hellere velstand for de mange end for bare 

en enkelt«. Ambassadør Qiu sagde, at den nye politik, 

der er opstået på basis af BRIKS-topmødet, »markerer en 

monumental milepæl i samarbejdet mellem udviklings-

landene, idet det yderligere forbedrer det internationale 

finanssystem og fremmer sund og bæredygtig, global, 

økonomisk vækst.« Han sagde, at de nye institutioner vil 

hjælpe med til at skabe »fremskridt for udviklingslande-

ne«, såvel som »genrejsning og vækst i de udviklede 

nationer«. 

Kina opmuntrer alle nationer til at tilslutte sig de nye 

udviklingsorienterede processer. Iran har udtrykt interes-

se for at tilslutte sig BRIKS, og Qiu konkluderede: »Jeg 

håber, at alle verdens lande knytter sig til konceptet om 

samarbejde baseret på fælles fordele.« 

I Thailand har militærjuntaen, efter års lammelse, som 

er fremkaldt af folkemængder, der protesterer mod en-

hver større udviklingsplan, grebet magten nu i maj og 

arbejder nu tæt sammen med Kina (og Sydkorea og Ja-

pan) for at igangsætte større vandprojekter, landbrugs-

modernisering og højhastighedsjernbane-projekter, her-

under den afgørende forbindelse fra Kumming, Kina, 

igennem Laos, Thailand og Malaysia til Singapore –

»Orient Ekspressen«.   

Afgørende forhandlinger finder nu sted mellem grup-

per af forretningsfolk og regeringer fra Thailand, Kina, 

Japan og andre nationer for at aktivere planer om at byg-

ge en kanal over Kra-landtangen i det sydlige Thailand, 

til omdirigering af den overfyldte skibstrafik gennem 

Malaccastrædet. Sammen med den sekundære Panama-

kanal og den Nye Suezkanal, vil dette komplettere de 

store kanalprojekter, der promoveredes af Lyndon 

LaRouche i hans specialrapport: »A Fifty-Year Develop-

ment Policy for the Indian-Pacific Ocean Basins« (»En 

udviklingspolitik for de næste halvtreds år for Det indiske 

Ocean og Stillehavet«), publiceret i 1983. 

 

 

 

 
Kra-kanalen i Thailand 
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Det transformerede Indien 

Siden sin magtovertagelse i maj, har præsident Na-

rendra Modi ændret kursen for Indiens økonomi og uden-

rigspolitik med fokus på sit kampagneslogan: »Udvik-

ling, udvikling, udvikling«. I sammenhæng med Indiens 

rolle i BRIKS, er hans udenrigspolitik orienteret mod en 

hastig udvikling af internationalt samarbejde inden for 

industri og landbrug, samt videnskabeligt fremskridt 

inden for kernekraft og rumforskning.  

Modi har også til hensigt at fremme en løsning på den 

betændte krise mellem Japan og Kina, som han ser som 

en underminering af den presserende nødvendige udvik-

ling af hele Eurasien. Et af hans første udenlandsbesøg 

gik til Japan, hvor han den 1. september underskrev afta-

ler, der inkluderede japanske investeringer i Indien på 

$35 milliarder over de næste fem år, særligt inden for 

højhastigheds-jernbanelinjer og nye transportkorridorer 

mellem Indien og dets naboer, Nepal, Bangladesh og 

Myanmar. 

Modi har også inviteret den kinesiske præsident Xi til 

at besøge Indien i september, og har til hensigt at demon-

strere, at Indien kan, og skal, styrke sine bånd til alle 

nationer, men baseret på reel, økonomisk udvikling. Som 

Modi sagde i Tokyo: »De, der går i Buddhas fodspor, tror 

på udviklingens vej, som garanterer fred og fremskridt. 

Men overalt omkring os ser verden ud som i det 18. år-

hundrede, og vi ser ekspansionisme – til tider trænge ind 

på et land, til tider på havene og til tider trænge ind i et 

land for at overtage det. Vi kan se disse tendenser.« 

Bestræbelser i Japan og Vesten på at fremstille denne 

udtalelse som anti-kinesisk, på grund af Kinas angivelige 

indtrængen i omstridte territorier i det Sydkinesiske og 

Østkinesiske Hav, falder til jorden, idet de ignorerer Mo-

dis afgørende rolle i BRIKS’ skabelse af en ny verdens-

orden, baseret på udviklingsideologien, i modsætning til 

den amerikansk/britiske tilbagevenden til attenhundrede-

tallets imperiale ødelæggelse og besættelse af nationer 

over hele Central- og Sydøstasien. 

Modi er også blevet inviteret til Det hvide Hus i slut-

ningen af september, efter FN’s Generalforsamling. 

 

Hensigten er klar 

Mange af hovedpersonerne i den Nye Økonomiske 

Orden er sig bevidst, at dette er en revolution inden for 

verdens anliggender, som må og skal lykkes, hvis verden 

skal undgå den globale atomkrig, som London og Det 

hvide Hus truer med. I en tale ved et ungdomsarrange-

ment i det centrale Rusland den 27. august sagde den 

russiske udenrigsminister Lavrov, at USA »gik imod 

historiens gang« med sin dæmonisering af Rusland og 

sine forsøg på at standse fremvæksten af »en egalitær, 

international arena«, en klar henvisning til den historiske 

transformering baseret på BRIKS-udviklingen. 

Hans viceudenrigsminister Sergei Ryabkov henviste i 

en udtalelse til magasinet International Affairs den 28. 

august til BRIKS’ aftaler med Afrika og andre udvik-

lingslande: »Rusland udarbejder ikke sin politik for disse 

områder baseret på politiske dogmer, som er så karakteri-

stisk for vore kolleger i Vesten.« Han sagde, at den Nye 

Udviklingsbank »er opstået på grund af den kendsger-

ning, at USA’s passivitet forsinker reformer af IMF. Vis-

se lande har ingen indflydelse på beslutninger, der tages 

af IMF. Denne situation svarer ikke til disse staters, pri-

mært BRIKS-landes, myndighed og ansvar.« 

Verden har forandret sig, og en ny proces med udvik-

ling er i færd med at blive til. I en meget virkelig forstand 

har Lyndon LaRouche og hans bevægelse tjent som fød-

selshjælper for denne proces – og har forpligtet sig til at 

forsyne processen med Prometheus-talentet for viden-

skab. 

 At beherske disse talenter er det, som vil sikre, at sej-

ren, som vi så tydeligt ser for os, ikke glider menneske-

heden af hænde. 

 

 

 
Prometheus skaber mennesket, mens Athene ser til.  

Louvre-Museet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nancy Spannaus har bidraget til denne artikel. 

 

Denne artikel bragtes første gang i Executive Intelligence 

Review, 5. september, 2014.  


