
Skal vi acceptere en ny mørk tidsalder, eller gå sammen med BRIKS-landene om at skabe 
en global renæssance? USA’s vicepræsident beklagede, at det er USA’s »venner«, der har 
støttet Islamisk Stat, IS, som nu truer med at indtage grænsebyen Kobane i Syrien, mens Tyr-
kiet forhindrer, at byen får hjælp. Hvis IS skal bekæmpes, må vi samarbejde med Syrien og 
Iran. Die Welt advarer om et større finanskrak, end det vi så i 2008. Ebola truer også USA og 
Europa. FN støtter Argentina i kampen mod gribbefondene. Indiens Modi indtager New York 
med budskabet: Vi behøver en massebevægelse for udvikling. BRIKS’ kandidat står til sejr i 
Brasilien. Kina og BRIKS bygger ikke et imperium, men er et samarbejde mellem suveræne 
nationer, som vi bør deltage i. Dette er en redigeret version af en tale, Tom Gillesberg, for-
mand for Schiller Instituttet i Danmark, holdt den 9. oktober 2014. Talen og den efterfølgende 
diskussion kan ses på www.schillerinstitut.dk/si/2014/10/radio-schiller-9-okt/

tionale økonomiske, strategiske og politiske område med 
hinanden, fordi man vidste, at det er nu eller aldrig, hvis 
menneskeheden skal have en fremtid. Verden befinder sig 
i en meget kritisk tilstand, hvor det internationale finanssy-
stem – det transatlantiske finanssystem, der styres fra City of  
London og Wall Street – når som helst kan bryde sammen. 

Men i stedet for at diskutere, hvordan verdens nationer 
kan samarbejde om at løse denne farlige situation og etab-
lere en ny, bedre og mere retfærdig økonomisk verdensor-
den, så har USA, EU-landene og de britisk-kontrollerede 
områder rundt om i verden travlt med at skabe konfronta-

Vi befinder os på et afgørende og yderst skæbnesvan-
gert tidspunkt i menneskehedens historie. På den ene side 
er der blevet åbnet op for nogle helt utroligt store mulig-
heder i kølvandet på det hurtigt udviklende samarbejde 
mellem BRIKS-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina 
og Sydafrika), der har nået helt nye højder efter at man 
ved topmødet i Fortaleza, Brasilien, i midten af  juli skab-
te grundlaget for en ny verdensorden. Man præsenterede 
ved den lejlighed en fælles valutafond og den såkaldte Nye 
Udviklingsbank, og diskuterede i detaljer, hvordan man 
fremover kunne koordinere alle aktiviteter på det interna-
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tion, kaos og krig. Man burde være i gang med at forberede 
et forsvar og en beskyttelse imod den kæmpe finansielle 
storm, der er på vej, men man er i stedet fokuseret på at 
skabe krig og konfrontation imod de lande, der ikke tager 
imod ordrer fra den vestlige verden. Man har brugt proble-
merne i Ukraine til at forsøge at skabe en direkte konfron-
tation med Rusland, hvor man kunne sætte Rusland på plads, 
og en lignende vanvittig politik har vi set i Mellemøsten (Syd-
vestasien), hvor Vestens politik for regimeskifte har skabt 
den nuværende katastrofe, hvor Islamisk Stat vinder frem og 
truer med at sætte hele området og verden i brand. 

Hvordan opstod Islamisk Stat? I kølvandet på den vest-
lige krigspolitik, som ikke stoppede efter Blairs, Bush’ og 
Foghs katastrofer i Afghanistan og Irak, men blev videre-
ført af  Cameron, Obama og Thorning i Libyen og Syrien. 
Man støttede »unge idealistiske oprørere« i at lave regime-
skifte i Mellemøsten. Danske F16-fly var med til at sikre det 
regimeskifte i Libyen, hvor man afsatte Gaddafi og banede 
vejen for, at islamiske fundamentalister kunne tage mag-
ten ikke blot i Libyen, men også tjene som storeksportør 
af  våben og mandskab til de oprørere, der kæmpede for 
regimeskifte i Syrien – via NATO-landet Tyrkiet. Det er 
de oprørere, som nu kalder sig Islamisk Stat, og som man 
siger, at man bekæmper i Irak og i Syrien.

Hvad er den vestlige politik egentlig? Man siger, at man 
nu har lavet en koalition til at bekæmpe Islamisk Stat, men 
hvem er med i denne koalition? Det er primært alle de lan-
de, der har støttet dannelsen af  Islamisk Stat. Det inklude-
rer Saudi-Arabien, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater 
og Tyrkiet, som alle har ydet penge, våben og logistisk op-
bakning til de Assad-fjendtlige kæmpere i Syrien (og det 
gælder også Storbritannien og USA). Denne koalition og 
disse lande påstår at bekæmpe terrorisme, mens man i vir-
keligheden er med til at udbrede den. Nu påstår man så, at 
denne koalition skal bekæmpe og stoppe Islamisk Stat.

Samtidig har både den britiske premierminister og den 
amerikanske præsident været ude at give opbakning til de 
demonstranter, der er gået på gaden i Hongkong for at de-
monstrere imod den forfatningsmæssige, konsoliderede, ki-
nesiske kontrol over Hongkongs politiske proces. Man for-
søger, med vestlig opbakning, at skabe en »farvet« revolution 
i Hongkong og Kina i lighed med den, som man fik etable-
ret i Ukraine, Serbien, Georgien og andre steder. Samtidig 
har præsident Obama brudt med tidligere tiders amerikansk 
neutralitet over for interne, asiatiske konflikter og støtter de 
japanske territorialkrav over for Kina. Man opildner Japan til 
at søge konfrontation med såvel Kina som Rusland.

Vesten ignorerer de store, truende problemer, som man 
burde bruge sin energi på, og søger i stedet at skabe kon-
frontation med Rusland, Kina, Argentina og andre lande, 
der ikke blindt parerer ordre fra London og Washington. 
Man skaber kaos og krig i en verden, der i forvejen har livs-
farlige problemer at slås med. Man ser det i håndteringen af  
ebola-udbruddet i Afrika, hvor man ikke har sendt de res-
sourcer ind, der kunne have hjulpet de lokale myndigheder 
med at få situationen under kontrol, og nu står vi i stedet 
med en moderne udgave af  middelalderens sorte død, der 
er i fare for at sprede sig til resten af  verden. 

Situationen er allerede kommet ud af  kontrol, og hvor-
dan har man tænkt sig, at man skal kunne inddæmme og 

kontrollere en sygdom som ebola, hvis verden beherskes af  
kaos og krig? Epidemier kan stoppes, men kun, hvis man 
har civiliserede samfund, der bruger de fornødne ressour-
cer på at gribe ind i tide. Hvis man ignorerer problemerne 
og i stedet har travlt med at skabe kaos og krig, så kan man 
være sikker på, at ebola og andre dødsensfarlige sygdomme 
vil sprede sig til hele kloden.

Den skæbnesvangre situation, som vi befinder os i, be-
gynder så småt at blive reflekteret i dele af  diskussionen. 
Netop nu mødes IMF og Verdensbanken i Washington, og 
de tilbagemeldinger vi får fra folk, der er til stede, er, at 
man i stigende grad betragter IMF og Verdensbanken som 
værende irrelevante. Det er den vestlige verden, der sætter 
dagsordenen i IMF og Verdensbanken, og her har man ikke 
tænkt sig at ændre kurs og gøre noget for at ændre tingenes 
tilstand. Derfor er det ligegyldigt, hvad man bliver enige 
om. Det vigtigste, der foregår på IMF-mødet i Washington, 
er de møder, der finder sted mellem BRIKS-landene i kulis-
sen, hvor de er i gang med at realisere de planer, de disku-
terede i Fortaleza.

Die Welt: Nyt kæmpe krak på vej
Der er voksende panik på mange plan over den mang-

lende, vestlige evne til at skifte politik. Den tyske, konser-
vative avis Die Welt, som ikke just repræsenterer en idea-
listisk, socialt engageret bevægelse som Schiller Instituttet, 
havde den 6. oktober en artikel, hvor man advarer om, at 
det næste, store finanssammenbrud er på vej, og at det vil 
være langt større end det i 2008. 

Artiklen i Die Welt havde titlen »Verden går under i 
gæld« og der stod bl.a.: »Der er intet lært fra den finansielle 
krise; gældsbyrden i den globale økonomi fortsætter med 
at vokse. Det næste, store krak er kun et spørgsmål om tid. 
Den, som slet ikke begår fejl, vover ikke nok. Den, som 
laver samme fejl igen og igen, kan ikke hjælpes.«

»Nogle tal: Den verdensomspændende, udestående 
gæld for såvel stater som den private økonomi var dengang 
[i 2008] hele 107.000 mia. dollars – det dobbelte af  verdens 
BNP. Siden dengang har man snakket meget om gældsre-
duktion, strengere regulering af  markedet og opsparing. 
Lad jer ikke narre. Det modsatte har været tilfældet. Gæl-
den er vokset yderligere og er tilmed eksploderet i nogle 
lande, viser tal fra BIS. Ved udgangen af  2013 var gælden 
på utrolige 150.000 mia. dollars, ca. to og en halv gange ver-
dens BNP. Når væksten er svag og inflationen lav – og det 
er billedet i verden i dag – vil forholdet mellem gælden og 
de værdier, der ligger til grund for den, komme endnu mere 
i ubalance, og til sidst vil det bryde sammen. Det er driv-
kraften i den næste, globale krise. Og den vil være endnu 
større end den forrige.«

Der er andre stemmer i finansverdenen, der har været 
ude med lignende, alarmerende meldinger, og det gælder 
også advarsler om, at problemet med banker, der er så 
store, at deres undergang ville betyde et kollaps af  finans-
systemet, ikke er mindre i dag end i 2008, men derimod 
større. På trods af  stor bekymring på området er de store 
amerikanske banker i dag således 30-50 % større end de var 
dengang, og billedet i Europa er ikke meget anderledes. De 
amerikanske og europæiske banker er samtidigt ikke mere 
solide i dag, end de var dengang. Verdens beholdning af  de-
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rivater er samtidigt vokset til imponerende to billiarder dol-
lars (2.000.000.000.000.000 dollars), så bankerne er endnu 
mere udsatte end dengang, når en krise først sætter spørgs-
målstegn ved soliditeten af  de bogførte værdier.

Den amerikanske Føderalbank Federal Reserve har siden 
2008 givet hjertemassage og kunstigt åndedræt til finansver-
denen i form af  såkaldte »kvantitative lempelser«, i form 
af  øget udlån til bankerne og opkøb af  statsobligationer 
og ABS-papirer (værdipapirer med sikkerhed i jord og fast 
ejendom) for intet mindre end 4.300 mia. dollars. Samtidigt 
har man fastholdt en historisk lav rente, og gennem denne 
samlede pakke forsøgt at hindre et brandudsalg på finans-
markederne, der kunne trække tæppet væk under systemet. 

Men man har dermed blot udskudt problemerne i håbet 
om, at de skulle løse sig selv, og Federal Reserve har måttet 
erkende, at de ikke kunne blive ved med at pumpe stadig 
flere penge ind. Forventningen i finansverdenen har derfor 
været, at Den Europæiske Centralbank, ECB, i stedet skulle 
overtage hjertemassagen og det kunstige åndedræt i form 
af  egne kvantitative lempelser. ECB gik over til en nega-
tiv indlånsrente over for bankerne og tilbød i midten af  
september bankerne nye lånemuligheder, hvis blot de ville 
låne pengene videre ud i økonomien. Desværre var det kun 
enkeltstående italienske og spanske banker, der var interes-
seret i at modtage yderligere lån fra ECB. 

Den 2. oktober fortalte ECB så, at man ville opkøbe 
ABS-papirer for 1.000 mia. euro for at hjælpe bankver-
denen, men det, der skulle have været en glædens dag på 
finansmarkederne, malede i stedet børserne i rødt, da det 
kom frem, at ECB kun ville opkøbe papirer, hvis man fik 
en garanti imod tab fra enten aktionærer, obligationsejere 
eller skatteydere. Det fremstod derfor som en fortsættelse 
af  den tidligere ubeslutsomme politik med elementer af  
både bail-out og bail-in. Hvordan alt dette vil påvirke den 
stresstest af  de europæiske banker, som man skal lave over 
de næste par uger og som var medvirkende til, at man lan-
cerede hjælpepakken, vides naturligvis ikke. Hvornår kom-
mer krakket? Er det i morgen? Er det næste uge? Kan det 
udskydes til efter jul? Det er svært at sige, men systemet vil 
opleve store rystelser inden for den nærmeste fremtid.

Titanic har ramt isbjerget. Vandet fosser ind. Det er blot 
et spørgsmål om, hvornår panikken melder sig, og at man 
oppe på broen må beslutte at evakuere skibet. Ved siden 
af  denne finansielle side af  sagen, hvordan står det så til 
på det fysisk-økonomiske område efter at man har pumpet 
alle disse penge ind for at overbevise verden om, at »tilba-
geslaget« fra 2007-2008 var overvundet, og at der nu ville 
komme gang i økonomien. Men det sker bare ikke. Den 
økonomiske tilbagegang er tværtimod i stor fremgang, og 
oven i kommer så denne sanktionskrig, som man har sat i 
gang imod Rusland. På den baggrund er det utroligt, at der 
ikke har været flere røster, der har kritiseret konfrontations-
politikken med Rusland.

I dansk landbrug giver den manglende eksport til Rus-
land store problemer. Både svinepriser og mælkepriser er 
faldet kraftigt, og der er nu landmænd, der er storprodu-
center af  smågrise til opfedning hos andre landmænd (også 
i Tyskland, Polen og Ukraine), som har problemer med at 
komme af  med deres smågrise. Der er endnu ingen mel-
dinger om landmænd, der har været nødt til at aflive deres 

grise, men hvis udviklingen fortsætter, kan det meget vel 
blive til virkelighed. En stor del af  denne krise i erhvervet 
skyldes den sanktionskrig imod Rusland, som blev vedtaget 
under amerikansk og britisk pres, og den rammer ikke kun 
landbruget, men også den europæiske og danske industri 
hårdt. Den tyske industriproduktion gik i august tilbage 
med 4,8 %, og det forventes ikke at blive bedre. I USA er 
den økonomiske situation ligeledes grum, og man skulle 
tro, at det langt om længe ville påvirke den politiske dagsor-
den, men det er endnu ikke tilfældet.

Man burde allerede være ude at ringe med stormklok-
ken, så man kunne få nogle nødsystemer på plads, der 
kunne sikre, at vi ville overleve den tsunami, der er på vej 
til at ramme os. Vi burde få gennemført en Glass/Steagall-
bankopdeling, der kunne sikre, at der stadig er fungerende 
banker dagen efter krakket. I stedet har hele fokusset væ-
ret på konfrontation og krig, ikke blot rettet imod Rusland, 
men imod alle de lande, der kunne tænkes at ville udfordre 
det vestlige systems overherredømme.

Biden: Vore venner skabte Islamisk Stat
Den amerikanske vicepræsident Joseph Biden holdt den 

2. oktober en tale på Harvard Universitet, hvor han, som 
en af  de første fra Obama-administrationen, offentligt er-
kendte en del af  sandheden om, hvad problemet med Isla-
misk Stat, IS, egentlig går ud på. Biden beklagede i talen, at 
vigtige, vestlige allierede som Saudi-Arabien, De Forenede 
Arabiske Emirater og Tyrkiet har et medansvar for IS’ store 
fremgang, fordi de har forsynet dem med penge og våben. 

Bidens kommentar kom på baggrund af  den kritiske si-
tuation i Syrien og Irak, hvor den syrisk-kurdiske by Kobane 
tæt på den tyrkiske grænse er ved at blive indtaget af  IS. 
Samtidig har IS haft stor fremgang i Irak og har nu indtaget 
Abu Graib-området, og IS er tæt på at være de blot 30 km fra 
Bagdads internationale lufthavn, der vil betyde, at man bliver 
i stand til at nedskyde fly, der benytter lufthavnen. Samti-
dig trænger spørgsmålet sig på om, hvad der ville ske, hvis 
IS skulle indtage Bagdad og få fingrene i de omkring 5.000 
amerikanere, der befinder sig der i forskellige funktioner?

Men selv under disse meget dramatiske omstændighe-
der ser man NATO-landet Tyrkiet gøre, hvad de kan, for 
at hjælpe IS. Tyrkiet har et større militæropbud stående ved 
grænsen, men bruger ikke disse styrker til at bekæmpe IS. 
Man bruger dem til at forhindre, at der slipper våben og 
mandskab ind i Syrien fra det kurdiske mindretal i Tyrkiet, 
som kunne hjælpe til i kampen imod IS. Helt modsat situa-
tion gennem de seneste 3 år, hvor Tyrkiets grænse var hul-
let som en si, når det var IS, der skulle have mandskab og 
våben ind til sin kamp. En stor del af  IS´ våben kom som 
sagt fra Libyen, hvor danske F16-fly havde været med til at 
sikre en fundamentalistisk, islamisk magtovertagelse.

Ved FN’s seneste generalforsamling i New York var IS 
på dagsordenen i FN’s sikkerhedsråd. Det blev enstemmigt 
vedtaget at forbyde alle medlemslande at hjælpe IS gennem 
at give dem adgang til penge, mandskab og våben. Hvis 
man fra USA’s og Vestens side virkelig ønskede at stoppe 
IS, så ville første skridt være at gøre fælles sag med Rusland, 
Kina, Syrien og Iran. Det ville sørge for, at der var landtrop-
per, der tog kampen op mod IS, men det ville også samtidig 
betyde, at man skulle opgive sine forsøg på at fremtvinge 
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regimeskifte i Syrien og Iran, og det vil Cameron og Obama 
ikke give afkald på. Formålet er altså ikke at bekæmpe IS, 
men at fremtvinge regimeskifte i udvalgte lande, og derefter 
lade kaos tage over, som det skete i Libyen. Det er denne 
politik, som de syv danske F16-fly, der er blevet sendt til 
Irak, er med til at sikre.

Men heldigvis er der også en helt anden, meget positiv 
udvikling, der finder sted samtidigt med dette absurde tea-
ter. Der er det lederskab, der udvises fra BRIKS-landenes 
side, og som vokser sig stærkere og stærkere dag for dag. 
Putin, Xi Jinping, Modi, med Brasiliens og Sydafrikas le-
dere, er i kontinuerlig kontakt med hinanden, og er sammen 
ved at udvikle og etablere et stadigt stærkere fundament for 
den fremtidige verdensorden. Man betragter ikke tingene 
ud fra, hvilken mening man plejede at have, men ud fra, 
hvad fremtiden har behov for, at man gør. 

Det gør, at BRIKS-landene sammen med en voksende 
kreds af  lande, der samarbejder med dem – resten af  de 
sydamerikanske lande med Argentina i spidsen, Sydkorea, 
Pakistan, Bangladesh og andre eurasiske lande, og Egyp-
ten og en voksende række afrikanske lande – pludselig 
erkender, at nøglen til en bedre fremtid er udvikling. Og 
udvikling er kun muligt, hvis man er med på det højeste 
niveau, der indebærer brugen af  kernekraft og deltagelsen i 
udforskningen af  vort solsystem gennem rumfart.

Mens man i Tyskland, USA og Japan har haft travlt med 
at lukke ned for kernekraften, så går alle disse lande den 
anden vej. Selv mindre udviklingslande, som f.eks. Bolivia, 
er i gang med at få etableret et kernekraftprogram. De for-
skellige lande ønsker, som Indiens nylige vellykkede mission 
til Mars er det seneste eksempel på det, at være med ude 
i rummet, og man ønsker at være med i udforskningen af  
den fusionsenergi, der vil være menneskehedens næste, store 
energikilde. Man ønsker at deltage på højeste niveau i alle de 
forskellige processer, der vil være afgørende for menneske-
hedens fremtid. Gennem at samarbejde med hinanden kan 
alle landene, selv om de måske hver for sig har begrænsede, 
økonomiske ressourcer, stadig være med på det højeste plan. 

Dette samarbejde om adgang til udvikling og teknologi 
for alle, illustrerer meget tydeligt forskellen mellem den nye 
BRIKS-verdensorden og den tidligere, vestligt kontrolle-
rede orden. Den tidligere orden har haft sit tyngdepunkt 
i de gamle kolonimagter sammen med USA, der ikke selv 
har været en kolonimagt, men alligevel har accepteret rol-
len som et muskelbundt, der tvinger armen om på dem, der 
ikke indordner sig frivilligt. Det har i voksende udstrækning 
gjort sig gældende efter mordet på John F. Kennedy, hvor 
formålet ikke længere har været at hjælpe andre lande i de-
res udvikling, men i stedet at sikre, at der ikke var nogen 
lande, der udfordrede den etablerede verdensorden. 

Det blev endnu værre efter Sovjetunionens opløsning, 
hvor man fra vestlig side ikke tog imod chancen for at 
skabe en inkluderende verdensorden, hvor alle lande kun-
ne samarbejde og interagere på lige fod, men tværtimod 
skyndte sig at udvide såvel EU som NATO for at sikre, at 
man kunne få overtaget i forhold til et fremtidigt Rusland, 
der måtte finde sine fødder igen efter den katastrofale tid 
under Boris Jeltsin, hvor Ruslands ressourcer blev plyndret 
i et uskønt samarbejde mellem vestlige finansinteresser og 
russiske oligarker.

Da BRIKS-landene fremlagde deres visioner for verden 
i Fortaleza i juli, gjorde man klart, at formålet ikke var at til-
godese nogle fortidige, fælles værdier for lande, der har været 
vant til at bestemme over verden, men i stedet at skabe en 
verdensorden rettet imod fremtiden og sikre, at alle lande kan 
få den økonomiske udvikling, som gør, at de kan få forløst 
deres sande potentiale. Man lægger vægt på et samarbejde 
mellem suveræne nationer med respekt for de enkelte landes 
værdier og inviterer alle lande – inklusive USA og de euro-
pæiske lande – til at være med i samarbejdet på lige vilkår. 

Man så tydeligt forskellen mellem de to verdensorde-
ner på FN’s generalforsamling i New York, hvor det var 
BRIKS-landene, der, sammen med venner såsom Argen-
tina, stod for de visionære forslag til forandring. Man slog 
til lyd for, at alle lande får adgang til udvikling, og Argenti-
nas præsident angreb direkte USA’s politik og slog fast, at 
mens USA hævder, at man bekæmper terrorisme med sine 
droner og sin militære indsats, så har den politik resulteret i 
en voksende mængde terrorisme. Alternativet, der kan for-
hindre terrorisme, er økonomisk udvikling.

FN: Gribbefonde skal undersøges
De nye visioner fra BRIKS, og de lande, der har allieret 
sig med samarbejdet, har genoplivet FN som et forum, 
hvor verdens lande diskuterer de virkelige problemer, som 
verden står overfor. Der blev med overvældende flertal 
for et par uger siden vedtaget en resolution, der støttede 
Argentinas kamp imod de gribbefonde, der har forsøgt at 
voldtage den argentinske stat og befolkningen ved hjælp 
af  det amerikanske retssystem, og for et par dage siden 
vedtog FN’s menneskeretskomité at nedsætte en under-
søgelseskommission under ledelse af  schweizeren Jean 
Ziegler til at undersøge, hvorvidt gribbefondenes aktivite-
ter medfører brud på befolkningers menneskerettigheder. 

Den 80-årige Ziegler, der har en lang forhistorie som 
modstander af  bankernes og finansverdenens overgreb 
imod befolkningers ve og vel, har fortalt til pressen, at 
kommissionen ikke vil operere politisk, men videnskabe-
ligt. Man vil ikke blot undersøge Argentinas konflikt med 
gribbefondene, men også fondenes tidligere aktiviteter i 
Afrika, hvor det lykkedes dem, med hjælp fra britiske og 
amerikanske domstole, at få gennemtrumfet udleveringen 
af  statslige penge, der ellers var øremærket medicin og aids-
bekæmpelse. Man vil også undersøge gribbefondes aktivi-
teter i forbindelse med Grækenland. I et interview med den 
argentinske avis Pagina 12 sagde Ziegler direkte om grib-
befondene: »De er finansgrupperinger, som repræsenterer 
den højeste, mest ekstreme form for bankkriminalitet. De 
er ikke investeringsfonde. De er uregistrerede, uden for in-
ternational legalitet og ofte også national.«

Ziegler blev af  Pagina 12 også spurgt om, hvem der 
stod bag gribbefondene. Han svarede: »F.eks. Goldman 
Sachs [Bjarne Corydons tætte samarbejdspartner i Dong 
Energy, –red.] og UBS [en schweizisk bankgigant, Ziegler 
tidligere har været involveret i at undersøge, –red.]. De gør 
det beskidte arbejde for det finansielle oligarki, ved at slås 
imod Argentina ved USA’s domstole. De er ikke enkeltstå-
ende spekulanter, men en vigtig del af  verdens finanskapi-
talisme, og udfylder rollen med at bekæmpe staters ret til at 
omstrukturere gælden, så banker kan fortsætte med deres 
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»normale« aktiviteter.« Ziegler udtrykker, at gribbefondene 
blot er spydspidsen i et råddent system, som ikke tjener 
menneskehedens interesse, men i stedet krænker store be-
folkningsgruppers helt basale menneskerettigheder, som 
retten til liv og udvikling.

Argentina klar til at nationalisere
I Argentina har man samtidigt, i takt med, at man fra 

USA og Storbritanniens side har lagt pres på landet for, at 
de skulle give efter for gribbefondene, gået stadigt længere 
for at sikre sin nationale suverænitet og for at sikre, at man 
ikke bliver underløbet af  udenlandske spekulanter eller det 
nuværende, bankerotte, transatlantiske finanssystem. Man 
har gennemført lovgivning, der gør det muligt for ejere af  
argentinske statsobligationer at overføre den udbetaling af  
renter og afdrag, der i dag administreres gennem en ameri-
kansk bank og under amerikansk lov, til Argentina. Dermed 
kan investorer rundt om i verden, der netop nu ikke mod-
tager renter og afdrag på deres argentinske statsobligatio-
ner, fordi en amerikansk domstol som bekendt har forbudt 
Argentinas amerikanske bankforbindelse at foretage udbe-
talinger, indtil gribbefondene har fået det, som de kræver, 
overflytte deres aftale til Argentina, og derefter igen retti-
digt modtage deres renter og afdrag på gælden.

Samtidig er Argentina i gang med at bekæmpe den uof-
ficielle, internationale finansblokade, som finansverdenen 
har forsøgt at organisere imod landet. Som en reaktion på, 
at de store, internationale fødevaregiganter som Cargill, 
ADM, Bunge og Dreyfus har mobiliseret de argentinske 
producenter af  sojabønner til at vente med at sælge årets 
høst – for at afvente/gennemtvinge en devaluering af  den 
argentinske valuta, ved på denne måde at tilbageholde en 
argentinsk valutaindtægt på omkring 10 mia. dollars – så er 
regeringen gået i gang med at forberede en nationalisering 
af  handelen med korn og foderstoffer.

Det bringer minder frem om det nationale kornråd, som 
Argentina etablerede i 1933 for at beskytte kornpriserne, og 
som under præsident Peron i 1946-55 blev til Argentinas 
Institut for Handelspromovering, der strengt kontrollerede 
transporten og handelen med korn. De næste tiltag, der 
er på vej for at sikre Argentinas suverænitet, udvikling og 
fortsatte fremgang, og som tidligere ville have været helt 
utænkelige, er en nationalisering af  de argentinske banker, 
der har været mere loyale imod det internationale finans-
systems interesser, end mod Argentinas og den argentinske 
befolknings. Samtidigt har Kina dementeret de kommenta-
torer, der har hævdet, at Kina ville stoppe sine meget store 
låneengagementer med Argentina, fordi finansverdenen 
har erklæret Argentina statsbankerot pga. det amerikanske 
retssystems forbud mod betaling af  renter og afdrag på 
statsgælden. Kina vil fortsætte med alle sine engagementer 
i Argentina, og man fortæller, at man udtrykkeligt har taget 
højde for den nuværende problemstilling og sørget for, at 
de kinesiske kreditter ikke vil blive berørt af  den.

Det, at man fra vestlig side har sat pistolen for panden 
af  Argentina i desperation over, at finanssystemet er i pro-
blemer, og at man har brug for at plyndre mere, ikke min-
dre, fra lande som Argentina, har haft den modsatte effekt 
af  det forventede. I stedet for at kapitulere sin nationale su-
verænitet, så er Argentina på en rejse, hvor man har måttet 

erkende, at man, for at kunne tage sin skæbne i egne hæn-
der og tage ansvar for såvel nationens som befolkningens 
ve og vel, har været nødt til at lade staten overtage kontrol-
len over en lang række områder, der tidligere, som en del af  
krav om »privatisering« og »globalisering«, var blevet flyttet 
over til private interesser.

Argentina har indtil nu vundet slagene med USA og grib-
befondene, og har haft succes med i stigende grad at tage sin 
skæbne i egne hænder. Derfor er Argentina blevet et forbil-
lede for mange andre lande verden rundt. Som en yderligere 
understregning af  det meget tætte forhold mellem Argen-
tina og BRIKS-landene kan desuden nævnes, at præsident 
Kirchner holdt en fælles videokonference med den russiske 
præsident Putin den 9. oktober, hvor man annoncerede, at 
Russia Today’s spanske udgave som den første udenlandske 
tv-station vil få adgang til at komme på Argentinas nationale 
digitale tv-net, som alle argentinere gratis har udgang til.

Modi mobiliserer i Indien og USA
Dynamikken med et lederskab, som i stigende grad bru-

ger national styring og nationale programmer for at sikre, 
at et land får den udvikling, der skal til for at løfte hele 
befolkningen og nationen til et højere niveau, gør sig gæl-
dende i hele BRIKS-samarbejdet. Den indiske statsminister 
Narendra Modi, der kom til magten med et overbevisende 
mandat i maj måned, var den 26.-30. september på besøg 
i USA. Ud over at holde en visionær tale på FN’s general-
forsamling var han også på en lille miniturne, hvor han, 
bl.a. ved en tale på Madison Square Garden, gav en række 
offentlige taler til det indiske samfund i USA.

I sine taler udfordrede Modi sine tilhørere til at blive en 
del af  den mission, som han i samarbejde med resten af  
BRIKS er i gang med at gennemføre i Indien og verden. 
Han brugte Indiens nylige succes med at bringe en satellit 
i kredsløb omkring Mars i første forsøg – noget, som intet 
andet land havde været i stand til tidligere, og det på trods 
af, at det var med et budget, der var mindre end det, som 
man opererer med ved store Hollywood-produktioner – til 
at illustrere, at der ingen grænser er for, hvad Indien kan 
opnå, hvis man står sammen om opgaven. 

Han opfordrede derfor til, at man på samme måde, som 
Mahatma Gandhi fik skabt en indisk massebevægelse for 
frihed fra Det britiske Imperium, nu skal have en massebe-
vægelse for udvikling. Kun derigennem kan man løfte de 
store befolkningsgrupper, der i dag lever under kummer-
lige forhold, ud af  fattigdommen. Det er en menneskeret at 
have mulighed for udvikling – både for indere og for resten 
af  klodens befolkning. Modi sagde direkte, at tilhørerne 
skulle være med til at tage ansvar for denne mission, hvis 
den skal lykkes. Både i USA, og senere hjemme i Indien, 
fremhævede Modi, at han mener, at Indiens største force er, 
at man har hele 1,25 mia. mennesker, hvoraf  to tredjedele 
er under 35 år. Det er et enormt produktivt potentiale for 
verden, hvis det bliver frigjort.

Så snart Modi var tilbage i Indien igen, søsatte han en ny, 
national kampagne for at gøre op med de meget elendige 
sanitære forhold for Indiens fattige, der også er anledning 
til en meget stor børnedødelighed i Indien. På landet er det 
omkring 70 % af  inderne, der ikke bruger et toilet, men i 
stedet besørger i det fri, og det skaber nogle enorme sund-
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hedsproblemer. På trods af, at det nu er over 60 år siden, 
at man kastede det britiske, koloniale åg af  sig, så hænger 
alt for meget af  det britiske, koloniale menneskesyn og en 
accept af, at mennesker lever i ydmygende og unødvendig 
fattigdom, stadig alt for meget ved. Det har Modi tænkt sig 
at gøre noget ved, og det er ikke kun vigtigt af  hensyn til de 
enkelte menneskers helt basale menneskerettigheder, men 
også et nødvendigt skridt, hvis det gigantiske potentiale, der 
er i den store og forholdsvis unge indiske befolkning, for 
alvor skal forløses.

Skal et menneskes fulde potentiale realiseres, så skal 
man ikke blot have det daglige brød og et sted at bo, men 
også have sundhed, uddannelse og nogle samfundsmæssige 
rammer, der gør det muligt, at de erkendelsesmæssige evner 
man har, kan blive udfoldet.

BRIKS’ Dilma Rousseff  står til sejr i Brasilien
Fra den vestlige verdens magtcentre har man indtil nu 

forgæves forsøgt at reducere betydningen af  BRIKS-lan-
denes nye verdensorden, gennem at spille landene ud mod 
hinanden og forsøge at ødelægge det gode samarbejde. 
Man håbede derfor, at man kunne fjerne en vigtig brik i 
samarbejdet gennem at forhindre et genvalg til Brasiliens 
præsident Dilma Rousseff, ved det brasilianske præsident-
valg i oktober. Rousseff  har til manges overraskelse gjort 
op med Brasiliens traditionelle rolle som en britisk allieret 
og en villig lakaj for finansverdenen, og har ikke blot taget 
del i BRIKS-samarbejdet, men er gået i gang med kraftigt 
at udbygge det ellers ret så begrænsede, brasilianske ker-
nekraftprogram. Hun har også givet Argentina Brasiliens 
fulde opbakning i dets kamp imod gribbefondene.

Efter at lederen af  Brasiliens socialistparti, Eduardo 
Campos, meget belejligt blev dræbt ved et flystyrt i midten 
af  august, blev miljøaktivisten Marina Silva partiets kan-
didat og derefter kraftigt promoveret i medierne som et 
frisk pust, der kunne udfordre præsident Rousseff  fra Ar-
bejderpartiet. Man forsøgte at udnytte den naturlige trang 
til fornyelse, der er, efter at Arbejderpartiet har haft præ-
sidentposten i 12 år. Man var godt klar over, at den tredje 
af  de større kandidater, Aecio Neves fra det brasilianske 
socialdemokrati, ville have svært ved at gøre sig gældende 
over for Rousseff  i vælgernes øjne, da han har en politisk 
karriere præget af  nedskæringspolitik og velvillighed over 
for finansverdenen. Mens vælgerne ikke er udelt begejstre-
de for alt ved Arbejderpartiets 12 år ved magten, så er man 
nemlig glade for det løft for de fattigste dele af  samfundet, 
de seneste 12 år har medført. Marina Silva var i allerhøjeste 
grad også finansverdenens kandidat, men man satsede på, 
at det ikke helt var lige så tydeligt for vælgerne.

Ved valget den 3. oktober blev disse planer totalt smad-
ret. Marina Silva fik blot 21 % af  stemmerne, og den anden 
valgrunde, der finder sted den 31. oktober, kommer til at 
være et valg mellem Rousseff, der fik 41 % af  stemmerne, 
og Neves, der modtog 34 %. Ved det valg forventes det, at 
Rousseff, på trods af, at medierne vil forsøge at mobilisere 
imod Rousseff  og Arbejderpartiet, vil blive genvalgt som 
præsident og kunne fortsætte det tætte samarbejde i BRIKS.

Det skal vi være glade for, for vi sidder som sagt om 
bord på en finansiel og økonomisk Titanic, der allerede har 
ramt et isbjerg, og nu er i gang med at tage vand ind og 

synke. Så er det rart at se et stort og moderne krydstogts-
skib, i form af  BRIKS, der nærmer sig og tilbyder os at tage 
os om bord. Det er langt bedre, end at friste en uvis skæbne 
i en lille redningsbåd midt ude på Atlanten, hvis man da el-
lers har nået at forlade Titanic i tide, og ikke ryger direkte 
ned på havets bund.

Vender man øjnene mod Danmark, fylder alt dette meget 
lidt i den offentlige debat, for hele den politiske scene tæn-
ker kun på næste valg. Det burde selvfølgelig betyde, at man 
på de forskellige partikongresser havde travlt med at præ-
sentere visioner for fremtidens Danmark og verden, men 
det er der ingen, der diskuterer. Der er ingen visioner eller 
ideer om, hvilken fremtid vi skal arbejde frem mod. Man 
ignorerer den større virkelighed, der vil sætte rammerne for 
fremtiden, og finder i stedet små enkeltsager frem, hvor folk 
har let ved at indtage et standpunkt. Men det er ikke det, der 
vil bestemme fremtiden for Danmark og danskerne. 

Vi lever netop nu under et paradigme, der indebærer 
nogle værdinormer, som ikke kan sikre Danmarks overle-
velse på længere sigt. Hvis ikke man griber ind og renser 
op i finansverdenen, ved at gennemføre en Glass/Steagall-
bankopdeling, der gør det muligt at skille skidt fra kanel, og 
derigennem sørge for, at der er et fungerende banksystem, 
der er renset for spekulation og kan overleve det kommen-
de finanskrak, så vil der ikke være et fungerende finans-
system. Allerede i 2008 måtte staten garantere for alle dele 
af  det danske banksystem for at undgå et sammenbrud. 
Heldigvis slap staten for at udbetale alle de kæmpebeløb, 
som man havde udstedt garantier på, men man skal ikke 
regne med, at den går en gang til.

Samtidigt er vi så heldige, at der findes et alternativ. 
Mens vi i EU har meget lille vækst eller nulvækst, så er 
der dele af  verden, hvor man er blevet forvænt med to-
cifrede vækstrater, fordi man producerer og opbygger sit 
land. Fordi man arbejder på at sikre en bedre fremtid. Det 
gælder ikke længere blot Kina, men under Modis lederskab 
har Indien tænkt sig at gå samme vej. I Brasilien er der også 
et skifte på vej, hvor man ikke længere vil lade udenlandske 
investorer og lån udefra styre begivenhederne, men er klar 
over, at man må til at bruge statens muligheder for at sætte 
spillereglerne på det økonomiske område.

Kina finansierer verdens infrastrukturprojekter
Rundt om i verden har man længe sagt til lande, at 

penge til investeringer skulle tiltrækkes udefra, og at man 
derfor måtte give finansmarkedet, hvad det ville have, hvis 
man ønskede udvikling. Nu er Kina drivkraften i at sikre 
langsigtede, billige kreditter til store infrastrukturprojekter 
og økonomisk udvikling, der ikke er underlagt finansverde-
nens diktat. Dels i form af  den Nye Udviklingsbank, som 
BRIKS-landene er i gang med at etablere, og gennem den 
såkaldte Asiatiske Infrastrukturinvesteringsbank, som Kina 
er primus motor i, og som det er ved at få etableret blandt 
de asiatiske lande. Den har Kina forpligtet sig til at bidrage 
med minimum 100 mia. dollars til, men samtidig yder Kina 
lån til investeringer og infrastruktur til en lang række lande 
gennem bilaterale aftaler. Kina er således den største, uden-
landske långiver i Sydamerika i dag. 

Kina har som bekendt givet tilsagn om finansieringen 
af  bygningen af  en konkurrent til Panama Kanalen, der vil 
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blive påbegyndt i Nicaragua allerede i år, og mens Argentina 
er sortlistet på de internationale lånemarkeder, så låner Kina 
dem med glæde milliarder af  dollars til store investeringer 
i jernbaner og kernekraft.  Rusland har samtidig forhandlet 
med Argentina om, at en del af  den store landbrugseksport, 
Rusland ikke længere vil modtage fra EU, USA og Canada, 
kan komme fra Argentina, og at man tilmed vil investere i en 
stigning af  den argentinske fødevareproduktion.

Egypten er i gang at bygge en ekstra Suezkanal, som 
man vil forsøge at bygge færdig i løbet af  blot et år i stedet 
for de tre, som man oprindeligt havde kalkuleret med. Ka-
nalen vil udelukkende blive bygget med egyptisk arbejds-
kraft og være 100 % finansieret internt i Egypten. Kun 
egyptiske institutioner og statsborgere har mulighed for at 
købe de lukrative obligationer, som man bruger til at fi-
nansiere bygningen med, og som har en pålydende rente 
på hele 12 %. Man har annonceret, at alle i Egypten, der er 
arbejdsløse og under 45 år, er velkommen til at melde sig 
til projektet, og kan få ansættelse som en del af  det kæmpe 
byggeprojekt. Samtidigt er man i gang med at sætte gang 
i alle de mange andre projekter i Egypten, der gennem 
mange år har været på tegnebrættet uden at blive realiseret 
– i høj grad på grund af  udefrakommende indblanding fra 
IMF og Verdensbanken.

Som en følge af  den store gasaftale mellem Rusland og 
Kina tidligere i år, der skal udvikle helt nye gasfelter i Sibi-
rien for at dække en stor del af  Kinas gasbehov gennem 
de kommende 30 år, så er man gået i gang med det, der må 
betragtes som verdens største byggeprojekt i de kommende 
år. Man skal både etablere selve gasfeltet og etablere tusin-
der af  km kæmpe gasrør, til at transportere gassen frem til 
de kinesiske aftagere. Man er samtidig i gang med et hav 
af  andre fælles projekter, lige fra højhastigheds-jernbaner, 
bygning af  kernekraftværker, havne og meget mere. Men 
samtidig med denne opbygning af  den fysiske økonomi, 
så forbereder man sig også på de finansielle problemer, der 
truer, når det vestlige system bryder sammen.

Man har allerede lavet en lang række bilaterale valuta-
aftaler, og blev i juli enige om at etablere en valutafond 
BRIKS-landene imellem, for bedre at kunne håndtere fi-
nansiel uro. Samtidigt er man, i modsætningen til tidligere, 
begyndt på at gennemføre handlen og samarbejdet mellem 
de forskellige lande i lokal valuta. Man har indset, at man 
er alt for sårbar, hvis man bruger dollars eller euro, som 
det tidligere har været tilfældet. Så udsætter man sig selv 
for fare, gennem at være et vedhæng til det vestlige system.

Hvorfor er der ingen diskussion om alt dette her hjem-
me? Vi befinder os på en synkende Titanic, men der er en 
redning, og den redningsmulighed skal vi tage imod. Vi skal 
med om bord. Er BRIKS et nyt imperium, som det, man 
har forsøgt at opbygge gennem de fortsatte udvidelser af  
EU? Nej, det er et anti-imperium, i lighed med det, som 
USA var, da USA rev sig løs fra Det britiske Imperium og 
etablerede sig som en suveræn nation. Ligesom USA ved 
dets grundlæggelse baserer BRIKS sig på ideen, at et folk 
har ret til at etablere en suveræn nation, der for det folk og 
samfund repræsenter den øverste myndighed. Man behø-
ver ikke at tage imod ordre fra udenlandske magthavere. 
Men for at kunne sikre sig og opretholde den suverænitet 
og selvbestemmelse, så må man samarbejde med andre li-

gesindede nationer. Hvis man så gør det rigtig godt, så får 
man hele verden til at være organiseret efter det princip.

Det burde derfor være indlysende, at USA skal gå med 
i BRIKS. USA må vende tilbage til sit sande jeg, til princip-
perne i den amerikanske forfatning, som blev etableret i et 
oprør imod Det britiske Imperium, og indtage sin naturlige 
og retmæssige plads i BRIKS-samarbejdet. I stedet for at 
være en lakaj for City of  Londons og Wall Streets interes-
ser, som det er under præsident Obama. EU må samtidigt 
opløses i sin nuværende form, hvor alt har været rettet 
imod at blive et stort imperium, der skal diktere de forskel-
lige landes politik. EU kan så gendannes i sin oprindelige 
form, som et samarbejde mellem suveræne nationer. Natio-
ner, der selvfølgelig er i et tæt samarbejde til fælles fordel 
med de nationer, der befinder sig i nabolaget her i Europa, 
men ligeledes med suveræner nationer, der befinder sig an-
detsteds på kloden.

Danmarks fremtid kræver handling
Skal Danmark overleve fremover, så skal vi have en 

dansk udgave af  LaRouches 4-punkts-program, som vi tid-
ligere har fremlagt. 1) En Glass/Steagall-bankopdeling; 2) 
national kreditskabelse, da man ikke kan regne med, at der 
er privat kredit til rådighed; 3) iværksættelse af  store infra-
strukturprojekter så som Kattegatbroen, en fast Helsingør/
Helsingborg-forbindelse, Femern Bælt-forbindelsen og så 
det danske magnettognet, som med moderne teknologi vil 
knytte hele landet langt tættere sammen. 4) Vi skal så også 
i gang med en satsning på de nye, teknologiske områder, 
der er afgørende for menneskehedens fremtidige udvikling. 
Når selv et land som Bolivia, der regeres af  en tidligere ko-
kabonde, diskuterer bygningen af  kernekraftværker, så er 
det en skandale, at vi i Danmark stadigt ikke har et eneste. 

Kina har gennemgået en mirakuløs forandring over de 
seneste fire årtier. Man havde gennemlevet en kulturrevo-
lution, der var helt forkert og var ved at dræbe den kine-
siske sjæl. Den slags kan ske. Vi havde også noget lignen-
de i Europa i form af  fascismen og nazismen. Men Kina 
kæmpede sig ud af  kulturrevolutionens skygge gennem at 
udforske, hvad resten af  verden havde at byde på af  spæn-
dende ideer, og så satse på uddannelsen af  ungdommen, så 
man kunne lave et kvantespring i sin udvikling.

Nu er Kina så ikke blot verdens produktive center, men 
man er også i stigende grad ved at blive det teknologiske 
center. Man er en ledende rumfartsnation og planlægger 
at indtage Månen med den klare plan at være i stand til 
at udvinde helium-3, som man så kan transportere tilbage 
til Jorden og bruge i fusionskraftværker her. Mens man i 
Europa, USA og Japan har lukket ned for kernekraften, så 
planlægger man i Rusland, Kina og en stor del af  resten af  
verden en massiv satsning på kernekraft, og forsker sam-
tidigt i fusionsenergi, som er den næste, store energikilde, 
menneskeheden kan trække på.

I modsætning til de motiver, man fra vestlig side for-
søger at tillægge Kina, så drejer det sig for kineserne ikke 
om at kolonisere og underlægge sig resten af  verden. Man 
har ingen intentioner om at bygge et imperium. Kina har 
ikke hangarskibe rundt om i verden for at kunne gribe ind 
militært. Man deployerer ikke kinesiske soldater til indsats i 
verdens brændpunkter. Kina har ikke en plan for, hvordan 
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de skal besætte resten af  verden eller tvinge andre lande til at 
danse efter deres pibe. Men kineserne er helt klar over, at de, hvis 
de skal fortsætte den forrygende udvikling, de har været i gang 
med, behøver flere samhandelspartnere verden rundt og aller-
helst partnere, der udvikler sig på så højt et niveau som muligt.

Kina ønsker ikke længere primært at eksportere forbrugsgo-
der til vestlige konsumenter. Man ønsker at eksportere højha-
stighedstog og jernbaner. Man ønsker at eksportere kernekraft-
værker og højtudviklede, økonomiske produkter. Man ønsker et 
tæt samarbejde med hele verden – i allerhøjeste grad også USA 
og EU. Men samtidigt med, at man forsøger at få et samarbejde 
om den nye silkevej og økonomisk udvikling, så forbereder 
man sig, i lighed med Rusland, også på krig. Man forbereder sig 
på at være i stand til at imødegå USA og Vesten i en kommende 
konfrontation med den mulige brug af  atomvåben. Ikke, fordi 
man ønsker krig, men fordi man, med baggrund i den vestlige 
konfrontationspolitik, frygter, at krigen er uundgåelig.

Rusland og Kina har gjort det klart, at de ikke vil tillade USA 
og Vesten at bluffe sig til verdensherredømme. Man kommer 
ikke til at kapitulere over for en vestlig trussel om krig og mulig 
atomar udslettelse. Det er derfor her i EU og i USA, at valget 
skal træffes. Det er her, at der må et paradigmeskifte til, der 
sikrer, at menneskeheden ikke udrydder sig selv i en atomar 3. 
Verdenskrig, blot for at vi kan bevare vor rolle som de privile-

gerede i et system, der er på vej til at gå neden om og hjem. 
Præsident Obama må afsættes i USA med baggrund i sine 

mange overgreb imod den amerikanske forfatning, og USA må 
indtage sin retmæssige plads som en del af  BRIKS-samarbejdet. 
På lignende vis må vi have et paradigmeskifte her i Danmark og 
Europa, så vi kan være med til at opbygge og udvikle verden, og 
være med til at skabe de nye, videnskabelige og teknologiske gen-
nembrud, som menneskehedens fremtidige udvikling behøver.

Vi befinder os på et skæbnesvangert punkt i menneskehe-
dens historie. Den nye, retfærdige, økonomiske verdensorden, 
som LaRouche-bevægelsen har kæmpet for i fem årtier, og som 
Schiller Instituttet har sat på dagsordenen siden sin grundlæg-
gelse i 1984, er nu inden for rækkevidde. En verdensorden, hvor 
alle nationer og alle befolkninger får den udvikling, der må be-
tragtes som værende en selvindlysende menneskeret, og hvor 
alle mennesker får ret til at realisere deres iboende potentiale for 
at gøre godt for menneskeheden. 

Tillader vi, at et forkert og dysfunktionelt paradigme fortsat 
styrer vore handlinger, så menneskeheden går under i en kom-
mende atomkrig? Eller vælger vi i stedet at tilslutte os det nye, 
fremtidsorienterede paradigme, der nu dominerer BRIKS-sam-
arbejdet, så vi kan få en verdensomspændende renæssance og 
for første gang på global skala frigøre det iboende, kreative po-
tentiale i menneskeheden? Det er det valg, som vi nu skal træffe.

Siden sin jordskredssejr ved det indiske parlamentsvalg i midten af maj har premiermi-
nister Narendra Modi haft travlt med at sætte Indien på verdenskortet. Han har indtaget en 
ledende rolle i formuleringen af BRIKS’ nye verdensorden og indtog, i kølvandet på Indiens 
succesrige mission, der satte en indisk satellit i kredsløb om Mars, New York den 26.-30. 
september. Han talte ved en række offentlige møder. »Gandhi anførte en massebevægelse for 
frihed. Nu behøver vi en massebevægelse for udvikling«, var hans budskab. Så snart Modi 
var hjemme i Indien igen, iværksatte han en national kampagne for at gøre op med de store, 
sanitære problemer i Indien, der medfører megen sygdom og stor børnedødelighed. 70 % af 
befolkningen på landet har ikke adgang til et normalt toilet, så nu må de fattige have et løft 
gennem udvikling. Se Modis tale i New York på: http://schillerinstitut.dk/si/2014/10/indiens-
premierminister-modis-tale-i-nyc-den-29-september-2014-engelsk-afskrift/

Indiens premierminister Modi: en massebevægelse for udvikling

FN’s menneskerettighedskomité har udpeget schweiziske Jean Ziegler (billedet) til at 
lede en undersøgelseskommission, der skal undersøge de berygtede gribbefondes aktivi-
teter, hvor de f.eks. for nylig fik en amerikansk dommer til at kræve betaling til fondene 
– med truslen om, at Argentina ville blive erklæret statsbankerot – på bekostning af be-
folkningen og de andre kreditorer. Argentina nægtede at give efter for afpresningen, men 
tidligere har fondene haft held til at beslaglægge penge til aidsmedicin og afrikanske 
landes allerfattigste mennesker. Nu undersøger man: Er gribbefondenes aktiviteter et 
brud på menneskerettighederne?

FN udpeger bankernes mareridt, Jean Ziegler, i gribbefonde-sagen
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