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Af Dean Andromidas og Paul Gallagher 

EIR, 23. jan. 2015 – En konference om statsgæld for 

hele Europa, i lighed med den konference, der førte til 

Londonaftalen om statsgæld fra 1953, der endeligt af-

gjorde Tysklands udenlandsgæld, er blevet foreslået af 

både det græske Syrizaparti og De uafhængige Grækere, 

og har skabt hovedoverskrifter i de europæiske medier. 

I et interview med Storbritanniens BBC4 sagde lede-

ren af Syriza, Alexis Tsipras: »Det vi beder om, er en 

europæisk konference, så vi alle i forening kan diskutere 

dette europæiske problem. Der er ingen anden løsning på 

problemet end at slette en stor del af gælden og indgå en 

ny aftale om tilbagebetalingen med en ny klausul om 

udvikling.« Han tilføjede: »I virkeligheden beder vi ikke 

om flere penge eller lån til at tilbagebetale den gamle 

gæld. Vi vil selvfølgelig forhandle med vore partnere, så 

vi alle i forening kan diskutere spørgsmålet om den græ-

ske statsgæld.« 

Syriza foreslår, at denne konference ikke alene skal 

dreje sig om den græske statsgæld, men også statsgælden 

i de andre lande, der indgik aftaler med barske betingel-

ser med »Trojkaen« (EU-kommissionen, Den europæiske 

Centralbank, Den internationale Valutafond) for at kunne  

 

 

 

redde (bailout) deres bankerotte banker, inklusive Irland, 

Portugal, Cypern og Europa som helhed. 

En sådan konference er en fremragende mulighed for 

ikke alene at bilægge den græske statsgældskrise, men 

også for at reorganisere og reformere hele det europæiske 

finanssystem. Det virkelige spørgsmål er ikke den græske 

gæld, men en konkursbehandling af hele Eurozonen, og 

mere generelt det transatlantiske finanssystem. Den afgø-

rende opgave er at genoprette national suverænitet i Eu-

rozonens nationalstater således, at der kan genetableres et 

regime af nationale kreditsystemer, i traditionen efter 

Hamiltons principper, som ville gøre det muligt for de 

europæiske og nordamerikanske nationer at deltage i det 

fremvoksende, globale system for udvikling, som nu 

virkeliggøres af BRIKS og de hermed allierede nationer. 

 

Londonaftalen om statsgæld fra 1953 

Konferencen om den tyske statsgæld refererer til kon-

ferencen i 1952 i London, der førte til »Aftalen om Tysk-

lands udenlandsgæld« fra 1953. Konferencen afgjorde 

den tyske, offentlige og private gæld fra mellemkrigsti-

den, såvel som gælden fra efterkrigstidens koncessione-
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rede lån
1
 via Marshall-planen. På meget af denne gæld 

havde der slet ikke været nogen betalinger siden 1934, da 

nazi-regeringen suspenderede betalingerne. Tysklands 

totale gæld på 38,8 mia. dollar blev på konferencen redu-

ceret til 14,5 mia. dollar. 

 

 
 (Creative Commons) 

Lederen af Syriza Alexis Tsipras sagde til BBC: »Det, vi 

beder om, er en europæisk konference … « 
 

På opfordring fra USA i sammenhæng med Bretton 

Woods-systemet blev Londonkonferencen om statsgæld 

1952-53 – der som resultat havde en økonomisk succes i 

form af den tyske økonomis hurtige genrejsning og 

vækst, kendt som »det tyske, økonomiske mirakel« – 

gennemført ud fra principper, der stod fuldstændig i 

modsætning til de principper, den nuværende »Trojka«, 

bestående af Den internationale Valutafond, Den europæ-

iske Centralbank (ECB) og Den europæiske Kommission 

i Bruxelles, kræver af de gældssatte lande. Disse princip-

per var de følgende: 

 At Tyskland skulle være i stand til at tilbagebeta-

le gælden samtidig med opretholdelse af en høj vækstrate 

og forbedring af befolkningens levestandard; 

 At Tyskland skulle kunne betale sin gæld i sin 

egen valuta snarere end i dollar eller andre stærkere valu-

taer; og dette mens D-marken fortsat havde en relativ lav 

kurs; 

 At Tysklands betalinger af gæld aldrig måtte 

overstige 5 % af landets eksportindtægter i noget givent 

år, og at landet opmuntres til at udvikle sin produktion, i 

stedet for import, for at have en positiv handelsbalance. 

 

Selve formålet med forhandlingerne var at afgøre 

spørgsmålet om gælden på en sådan måde, at det frem-

mede den hurtigste genrejsning og ekspansion af den 

tyske og europæiske økonomi generelt, som det eksplicit 

stod skrevet i fortalen til aftalen: 

»Ønsket om at fjerne forhindringer for normale øko-

nomiske relationer mellem Forbundsrepublikken Tysk-

land og andre lande og herved bidrage til udviklingen af 

et samfund af velstående nationer … « Hele udenlands-

gælden, både offentlig og privat, skulle afgøres på en 

                                                           
1
 Dvs. uden tilskrivning af renter eller en rente der ligger 

under de gennemsnitlige omkostninger. 

omfattende måde og gennem en traktat, så det ikke kunne 

underkastes udenlandsk retsforfølgelse, som i det aktuelle 

tilfælde med Argentina. 

Der var en gennemsnitlig nedskrivning på mere end 

60 % af gældens hovedstol, og nedsatte renter på resten. 

Gælden blev således direkte fjernet. Det vil sige, at der 

ikke var behov for, at nogen form for central institution 

eller tredjepart opkøbte gælden, og der blev heller ikke 

udstedt nye lån, som i tilfældet med den nylige bailout af 

græsk, irsk, portugisisk og cypriotisk gæld. 

Der var absolut ingen betingelser tilknyttet. Ingen 

krav om budgetnedskæringer og såkaldte »strukturrefor-

mer«, med det formål at generere primære overskud til at 

betale gælden. Der blev således ikke stillet krav om ned-

skæringer.  

 
Under principperne for Glass-Steagall  

Vigtigst af alt, så fandt dette sted under et finanssy-

stem, der omfattede Glass/Steagall-standarden med fuld 

adskillelse mellem kommerciel og investeringsmæssig 

bankvirksomhed, hvor det ved lov var førstnævnte for-

budt at deltage i handel med derivater og andre former 

for eksotiske »finansinstrumenter«. Samtidig var der 

stærke kreditinstitutioner i Tyskland, især Kreditanstalt 

für Wiederafbau (Kreditanstalt til genopbygning), der 

fungerede som Hamiltonske kreditinstitutioner til finan-

siering af industri og infrastruktur, hvilket hurtigt førte til 

fuld beskæftigelse. 

Der har aldrig siden været en sådan gældssanering, og 

ingen, der har haft så stor succes som den, som det så-

kaldte tyske, økonomiske mirakel gjorde så indlysende. 

 

 
(Creative Commons/Stockholm Transport Museum) 

Hamburg, Tyskland, så stadig sådan ud i 1950, fem år 

efter krigens slutning, og før Londonaftalen om gæld fra 

1953 begyndte at have sin virkning. 

 
En sådan gældssanering ville aldrig kunne gennemfø-

res under det aktuelle system, primært, fordi gælden er en 

del af et kasinobanksystem, hvor de såkaldte statsobliga-
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tioner er forbundet til en labyrint af derivater og spekula-

tive værdipapirer. 

I dag er spørgsmålet om at afgøre gælden og genrejse 

Eurozonens såkaldte »perifere« landes økonomier, inklu-

sive Grækenland, underkastet et antagonistisk »impera-

tiv«. Nemlig, at Wall Street og City of London kræver, at 

ECB nu trykker billiarder af euro for at opkøbe, fra de 

private banker, alle de europæiske landes statsgæld. 

Hvorfor? For at redde snesevis af store, bankerotte 

banker, der er fyldt til randen af dårlig gæld til billiarder 

fra ejendomsmarkedet, råvaremarkedet og andre spekula-

tionsobjekter og derivater – snarere end at redde de 

gældsramte nationers økonomier. Dette overordnede bud 

om bailout af bankerne fremsættes nu i toner, der er på 

randen af hysteri, af banker og deres finansielle »eksper-

ter« og mediehorer. Hvis det gennemføres, vil det fiksere 

hele Europa i et nulvækst-regime, der er umuligt at slippe 

ud af, og drastisk devaluere euroen – der allerede, på den 

blotte forventning om denne massive, kvantitative lem-

pelse (pengetrykning), er i færd med at falde under sin 

oprindelige vekselkurs i forhold til stærke valutaer. 

Derfor må hele det europæiske bank- og kreditsystem 

undergå en lovreguleret konkursbehandling, sådan, som 

det skete under USA’s præsident Franklin Roosevelt i 

1933, da Glass/Steagall-loven blev vedtaget, med bank-

opdeling og skabelsen af en national kreditinstitution 

efter samme mønster som Reconstruction Finance Corpo-

ration (den amerikanske kreditanstalt til genopbygning, 

under Roosevelt), som første skridt. Denne form for til-

tag, med alle EU’s nationer samlet omkring forhand-

lingsbordet, gør det muligt for Europa at udarbejde en 

hensigtsmæssig løsning på gældskrisen i Grækenland, 

Irland, Portugal, Cypern osv. 

 

En gældskonference i 2015 

En europæisk gældskonference i 2015 ville, samtidig 

med at inkorporere principperne fra aftalen i 1953, se 

meget anderledes ud. Som alle burde vide, så var gælds-

kriserne i Grækenland, Irland, Portugal osv., resultatet af 

sammenbruddet af det private, transatlantiske finanssy-

stem. Den såkaldte bailout af disse lande var i virke-

ligheden de europæiske regeringers bailout af banksy-

stemet. Man nægtede Grækenland en bailout selv i en 

traditionel IMF-stil, hvor man kunne betale en lille del af 

gælden, fordi selv den mindste barbering af gælden ville 

have fået en katastrofal virkning på de tyske, franske, 

britiske og andre udenlandske banker, til hvem størstede-

len af den græske gæld dengang var skyldig. Det samme 

var tilfældet med Irland, Portugal og Cypern. I Spanien 

blev der gennemført en direkte bailout af bankerne. 

Bankerne er imidlertid fortsat håbløst bankerotte, med 

oplysninger, der siger, at disse banker sidder med gæld, 

der »ikke giver afkast«, til en ’værdi’ af intet mindre end 

2-2,5 bia. euro. Dette tal er et konservativt overslag, idet 

det ikke omfatter risikoen ved derivativ spekulation til 

mange billiarder euro.  

Den første opgave på arbejdsplanen er således at gen-

nemføre en reform i Glass/Steagall-stil, der nedriver ka-

sinobanksystemet med for-store-til-at-lade-gå-ned-

bankerne gennem en total opdeling af kommercielle ban-

ker og investeringsbanker. Når man opdeler bankerne, 

må man også opdele aktiverne. De aktiver, såsom almin-

delige bankkonti, statsobligationer og kreditter med for-

bindelse til realøkonomien, og som ville få en alvorligt 

skadelig virkning på økonomien, hvis de gik tabt, ville 

blive beskyttet og indgå i det kommercielle banksystem, 

der ville operere under et reguleret, statsligt regime, der 

forbød disse banker at handle på aktiemarkeder osv. De 

spekulative aktiver i investeringsbankerne må undersøges 

for at afgøre, hvad der er levedygtigt, og hvad der må 

afskrives. Dette vil selvfølgelig medføre en dramatisk 

formindskelse af disse banker. Mange af dem vil ikke 

overleve reformen. 

Konferencen må genoprette den suveræne kontrol i de 

nationale institutioner som værende de eneste, anerkendte 

myndigheder, der har politisk og lovmæssigt mandat til at 

gennemføre en konkursbehandling af banksystemet. 

Konferencen ville selvfølgelig ikke støtte nogen som 

helst overnational fidus, der har til formål at redde sy-

stemet på bekostning af de nationale regeringer, og følge-

lig også på bekostning af det almene vel. 

Konferencen kunne også være et forum for løsning af 

konflikter, der måtte opstå under nedrivningen og opde-

lingen af disse enorme banker, der har opereret hen over 

landegrænser. 

Når denne proces er tilendebragt, vil Glass/Steagall-

regimet, som udgjorde de overordnede betingelser, under 

hvilke Gældskonferencen i London i 1953 blev gennem-

ført, være genindført. 

 

EIRNS FIGUR 1(december 2013) 
 

Skabelsen af en Europæisk  

Infrastruktur-Investeringsbank 

Den næste opgave på arbejdsplanen bliver at afgøre 

statsgælden uden al det hysteri omkring smittefare og »at 

sprænge systemet i luften«. Konferencen vil naturligvis 

begynde med at afgøre den såkaldte »bailout-gæld«, der 

opstod under den Europæiske Stabiliseringsmekanisme 

(ESM), der blev dannet for at udstede bailout-

statsobligationerne med en garanti fra Den europæiske 

Unions (EU) regeringer. 

Disse obligationer omfatter de 246 mia. euro til den 

græske bailout; de 76,8 mia. euro til Portugal; de 68 mia. 

euro til Irland; de 41 mia. euro til Spanien; så vel som 

også mindre beløb til Cypern, Ungarn, Letland og Ru-
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mænien. Beløbet er i alt 487,75 mia. euro. ESM blev 

oprettet af de europæiske regeringer med en finansiering 

på 80 mia. euro, der blev indbetalt, inklusive 2,81 mia. 

euro indbetalt af Grækenland, for eksempel. ESM har en 

kapitalreserve på 200 mia. euro. 

Idet vi holder fast i, at Londonaftalen afgjorde gælden 

på en omfattende og definitiv måde, kan gælden afgøres 

på en række forskellige måder. En måde er at gå frem 

efter Londonaftalen og nedskrive hovedstolen, sænke 

renten og forbinde betalingerne til eksportindtægterne. 

Men det, der ud over dette imidlertid behøves af alle 

de europæiske nationer, er ny kredit til renovation og 

nyskabelse af moderne, økonomisk infrastruktur, forøgel-

se af produktiviteten og også lønindtægterne i alle EU’s 

økonomier. Tyskland har f.eks. haft en negativ nettototal-

investering i økonomisk infrastruktur i det seneste årti. 

Europas store banker låner ikke penge ud til dette formål; 

faktisk udlåner de knap nok penge til foretagender eller 

husstande til noget som helst formål. 

En anden måde kunne være at tage ved lære af Ale-

xander Hamilton, der tog en del af den ubetalte, og ubeta-

lelige, gæld fra Den amerikanske Revolutionskrig ind 

som kapital i en Nationalbank.
2
  

I det aktuelle tilfælde kunne disse obligationer, snare-

re end at blive nedskrevet, blive kapital i en ny Europæ-

isk Udviklingsbank, der ideelt set blev finansieret med 

hele beløbet på en halv billion euro, der nu er udestående 

som »bailout-gæld«. ESM har solgt en stor del af den 

bailout-gæld, som den optog, til private finansinstitutio-

ner. En ny, europæisk bank til infrastrukturkredit, eller en 

ny afdeling af den 60 år gamle Europæiske Investerings-

bank (EIB), med det formål at investere i eurasisk infra-

struktur, kan skabes. Indehaverne af bailout-gælden – 

både ESM og de private institutioner, der har købt gæld 

af ESM – ville blive indbudt til at investere denne gæld i 

den nye bank, eller den nye afdeling af EIB, som kapital, 

til dens fulde pålydende værdi eller aktuelle markeds-

værdi, alt efter, hvad man beslutter på konferencen. De 

ville til gengæld få kapitalaktier i den nye bank, eller 

afdeling af EIB, i form af 20- til 25-årige annuiteter med 

en rente over markedsrenten. Selv om tilbagebetalingen 

af disse bailout-gældsobligationer vil løbe over lang tid, 

så vil det faktum, at de er garanteret af alle Eurozonens 

stater, give den nye bank mulighed for at rejse arbejdska-

pital på basis af disse obligationer. ESM ville, hvad der 

er lige så vigtigt, få mandat til at investere 25-50 mia. 

euro af sin kapitalreserve i den langfristede kapital i den 

nye bank, eller nye EIB-afdeling. De regeringer, der er 

bebyrdet med bailout-lånene – der, som kapital i den nye 

bank, nu løber på basis af en meget længere tilbagebeta-

lingstid – kan også foretage kapitalinvesteringer i denne 

bank. 

Denne nye bank kunne blive kaldt den Europæiske In-

frastruktur-Investeringsbank (EIIB). Den ville samarbej-

de med den nydannede Asiatiske Infrastruktur-

Investeringsbank (AIIB) om investeringer i eurasisk in-

                                                           
2
 See “Hamilton’s Model: Bankruptcy Reorganization for 

a Credit System,” EIR, July 11, 2014. 

http://larouchepub.com/  

frastruktur og »tilslutningsmuligheder«. Kinas regering 

har gjort det meget klart, at det er dens politik at skabe, 

og dele, nye infrastrukturinvesteringer uden for Kina, 

gennem landets nye AIIB, Silkevejsfond, Maritime Sil-

kevejsfond og statsbanker. Kina foretager allerede sådan-

ne investeringer gennem samarbejde i Rådet for Østeuro-

pæiske Regeringer (CEE), inklusive i Grækenland. EIIB 

ville blive en naturlig partner for Kinas udenlandske, 

direkte investeringer og forøge bankens kapacitet til at 

investere i ny infrastruktur i hele Europa. 

En ny udviklingsbank ville have et meget stærkt man-

dat til at udstede kredit til infrastrukturprojekter, der ville 

integrere Europa i Verdenslandbroen i partnerskab med 

BRIKS og allierede nationer. Mange af disse projekter 

findes gennemgået i EIR’s nye Specialrapport, »Den nye 

Silkevej bliver til Verdenslandbroen«
3
, og i »Program for 

et økonomisk mirakel i Sydeuropa, Middelhavsområdet 

og det afrikanske kontinent«
4
, udgivet i 2012 på højde-

punktet af den europæiske statsgældskrise. 
 

 
 

Med hensyn til muligheden for at tilslutte infrastruk-

tur, så har Europa et enormt underskud på jernbaner. I 

Østeuropa er jernbanesystemet en katastrofe. De polske, 

tjekkiske og slovakiske republikker, Ungarn og bogstave-

lig talt alle Balkanstaterne har et presserende behov for at 

genopbygge og udvide deres jernbanesystemer. Alt imens 

Vesteuropa har et højt udviklet jernbanesystem, så er 

dette ikke alene blevet ringere under presset fra nedskæ-

ringspolitikken, men det savner også tilstrækkelig kapaci-

tet til at transportere gods, som i de fleste lande, inklusive 

Tyskland, kun kan ske om natten, fordi der mangler ka-

pacitet til, at gods- og passagertog kan køre samtidigt. 

Planer om deciderede godstransportlinjer i Tyskland, 

Frankrig og Spanien er blevet forhindret af nedskærings-

politikken. For Hollands vedkommende, der allerede 

opererer en decideret godstransport-jernbanelinje fra 

                                                           
3
 Dansk Specialrapport, Introduktion: 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=3777 

Se trailer: http://schillerinstitut.dk/si/?p=4191  

 
4
 Dansk Specialrapport: 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=3301  

http://larouchepub.com/
http://schillerinstitut.dk/si/?p=3777
http://schillerinstitut.dk/si/?p=4191
http://schillerinstitut.dk/si/?p=3301
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Rotterdams havn til den tyske grænse, så mangler den 

lovede tyske linje endnu at blive bygget. 

Alt imens godstog allerede kører fra Kina til Tysk-

land, så ville transporttiden blive væsentligt forkortet 

med ny kapacitet. 

Den næste prioritet ville være indlandstransport via 

floder. Prioriterede projekter er færdiggørelsen af Seine-

Nordeuropa-kanalen, der forbinder Seinen med Scheldt-

floderne og således fremmer sejllads mellem Paris og 

Vesteuropas superhavne i Antwerpen og Rotterdam. An-

dre projekter omfatter den længe planlagte Donau-Oder-

Elben-kanal, der forbinder Donau med Nordsøen og Det 

baltiske Hav over republikken Tjekkiet, Tyskland og 

Polen; og Donau-Morava-Vardar/Axios-Ægæiske Hav-

kanalen, som kineserne allerede har udgivet en undersø-

gelsesrapport om. Et andet projekt ville være at genop-

bygge kanalsystemet i Polen, der ville forbinde den tyske 

Mittelland-kanal med kanalsystemet i Belarus og forbin-

de det europæiske netværk til Dnepr og Volga og mulig-

gøre sejllads til både Sortehavet og Kaspiske Hav.  

Med skabelsen af EIIB ville hvert land i Europa skabe 

en tilsvarende national udviklingsbank, der ville modtage 

kreditter fra EIIB og igen udstede kreditter til de myn-

digheder og foretagender, der udfører disse projekter. 

Disse institutioner kunne også samarbejde med udvik-

lingsbanker uden for Europa, især den Asiatiske Infra-

struktur-Investeringsbank, som Kina sidste år tog initiativ 

til, og som nu omfatter 22 lande i Asien. Et sådant arran-

gement ville yde kredit til projekter, f.eks. i Kina, der 

blev udført af europæiske selskaber, eller projekter i Eu-

ropa, der blev udført af kinesiske selskaber. Ja, faktisk 

kunne Kina, Rusland og lande i hele Eurasien og Afrika 

blive indbudt til at gå med i EIIB. 

Kina er ved at blive dybt involveret i landene på Bal-

kan og i Østeuropa. Gennem Kinas leasing af container-

terminalen ved den græske havn Piræus, hvor de allerede 

har investeret flere hundrede millioner euro, har de udpe-

get korridoren Piræus-Beograd-Budapest og videre, som 

deres primære eksport- og importkorridor til og fra Cen-

traleuropa. Kina hjælper allerede landene langs med den-

ne korridor med at genopbygge og udvide deres jernba-

ner. Ved slutningen af sidste år holdt Kina et topmøde 

med 16 stater fra Central- og Østeuropa, hvor disse og 

andre projekter stod i centrum for diskussionerne. 

Lad os endnu engang holde fast i Londonaftalens 

principper om ingen betingelser, inklusive forholdsregler 

for nedskæringer eller de falske »strukturreformer«, der 

hovedsageligt er et direkte angreb på arbejderne (fagfor-

eninger), eller at åbne landet for en radikal frimarkedspo-

litik, der underminerer den lokale industri og det lokale 

landbrug.   

Det, der bør ske, er en ægte opbygning af institutioner 

til at forøge de svagere økonomiers evne til at udføre 

disse projekter. 

EIIB ville således blive en af de primære institutioner, 

der tjener til at integrere Europa i Verdenslandbroen og 

det nye paradigme for økonomisk fremskridt, som nu er 

ved at blive udviklet af BRIKS og allierede nationer. 

 

 

Kan euroen overleve? 

Når alle EU’s nationer først sidder ved forhandlings-

bordet i en ånd af god vilje, og med en forpligtelse til at 

finde en problemløsning, hvis formål er at bidrage til 

udviklingen af et samfund af velstående nationer, kan 

spørgsmålet om euroen afgøres uden det hysteri, der har 

karakteriseret diskussionen, siden krisen begyndte.  

Eurozonen blev etableret for at facilitere for-stort-til-

at-lade-gå-ned-banksystemet. Krisen har demonstreret, at 

de principper, efter hvilke den blev konstrueret, har været 

en fiasko, med katastrofale konsekvenser for lande som 

Grækenland.  

Som Schweiz netop har gjort det, vil lande i EU, der 

har bevaret deres egne nationale valutaer, bryde ud af 

bindingen til euroen. 

Hvis der skal være en fælleseuropæisk valuta, må den 

nødvendigvis være i overensstemmelse med det nye kre-

ditsystem, der skal skabes i kølvandet på en 

Glass/Steagall-reform, og den skal tjene de europæiske 

nationers behov for udvikling. For eksempel må, i lande 

som Grækenland og Portugal, nationens ressourcer for-

øges af udenlandske kreditter til infrastruktur, og ikke 

flyde over i spekulative projekter i ejendomsmarkedet, 

sådan, som det er sket i Spanien, Grækenland og andre 

lande. 

Disse lande må atter begynde at udstede »lovligt beta-

lingsmiddel« i form af deres nationale valutaer til beta-

ling af statsansatte og programmer, entreprenører osv., og 

at udstede nationale obligationer i deres nationale valuta-

er til investeringer i national produktivitet – så vel som at 

fastlægge og opkræve specifikke skatter og punktafgifter 

for at finansiere denne statsgæld.  

Det ville snart blive tydeligt, at den mest effektive 

måde at udføre denne opgave på, vil være gennem at give 

kontrollen tilbage til de suveræne stater. Med en tilbage-

venden til national bankvirksomhed kan en Europæisk 

Infrastruktur-Investeringsbank udstede kreditter til de 

nødvendige infrastruktur- og industriprojekter, der ville 

integrere Europa i BRIKS-landenes perspektiv om Ver-

denslandbroen. 
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