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Af EIR’s redaktører 

 

29. dec. 2014 – Et nyt system for økonomiske og stra-

tegiske relationer mellem suveræne nationer, centreret 

omkring BRIKS (Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Syd-

afrika) og deres allierede i Sydamerika, Asien og Afrika, 

er klar til at dominere verden i 2015. Dette nye arrange-

ment, der repræsenterer mere end halvdelen af menne-

skeheden, holder i sin hånd løftet om at befri verden for 

Det britiske Imperiums, og dets satrapiers, inklusive Sau-

di Arabien, Wall Street og USA’s nuværende præsident-

skab, barbariske kvælertag. 

»Sandheden er den, at den største margin af politisk 

magt i verden ligger i hænderne på BRIKS-institutionen 

og deres associerede«, bemærkede Lyndon LaRouche 

den 28. december. 

I løbet af de seneste seks måneder, med fokus om-

kring topmødet i Fortaleza, Brasilien, i juli måned, er 

BRIKS-nationerne gået frem med etableringen af en ny 

række internationale aftaler om både økonomisk og mili-

tær sikkerhed, med en stadig større, åbenlys selvtillid 

omkring deres rolle. En afgørende faktor i disse aftaler 

har været vægten på både grundlæggende, økonomisk 

infrastruktur og samarbejde omkring de videnskabelige 

frontlinjebestræbelser, især inden for rumfart og atom- 

 

 

 

kraft. Sidstnævnte er, som økonomen Lyndon LaRouche 

understreger, grundstenen for et heldigt udfald. 

I deres erklæringer ved årets afslutning fremlagde re-

geringerne i Rusland, Kina og Brasilien deres perspekti-

ver for 2015, på en måde, der tydeliggør deres verdenshi-

storiske selvopfattelse som en modpol til det nuværende 

system med geopolitisk konflikt og økonomisk kollaps, 

som det vil fremgå af nedenstående. 

 

Rusland: BRIKS vil sætte dagsordenen  

En erklæring den 27. dec. fra det Russiske Udenrigs-

ministerium om udsigterne for 2015 uddybede den globa-

le sammenhæng, i hvilken regeringen ser sine initiativer 

for det kommende år, inkl. den Eurasiske Økonomiske 

Union (EØU). Moskva har prioriteret »bestræbelser for at 

transformere BRIKS til at blive et af de vigtigste elemen-

ter i det globale regeringssystem«, som en del af en be-

tydningsfuld drivkraft i udenrigspolitik, lød erklæringen. 

»Afgørende fremskridt hen imod dette mål er blevet gjort 

under topmødet i Fortaleza (15.-16. juli) – beslutningen 

om at etablere en multilateral ramme for sammenslutnin-

gen af finansielle institutioner – en Ny Udviklingsbank 

og en valutareservefond, med en total ressource på 200 
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milliarder dollar«, lød det. BRIKS-ledere, der mødtes på 

sidelinjen af et G20-topmøde i november, har instrueret 

deres finansministre om at udnævne den nye banks præ-

sident til det næste møde i Rusland. 

 

 
Ruslands Vladimir Putin og Indiens Narendra Modi på topmø-

det i Fortaleza, Brasilien, juli, 2014. Putin: BRIKS vil sætte 

dagsordenen. 
 
 

I juli 2015 vil BRIKS og Shanghai Samarbejdsorgani-

sationen, som til den tid begge vil være under russisk 

formandskab, afholde topmøder lige efter hinanden i Ufa, 

hovedstaden i den russiske republik Basjkortostan. Rus-

land har talt »med en stemme med sine partnere i BRIKS 

for promoveringen af international stabilitet i dens for-

skelige variationer«, sagde erklæringen fra Udenrigsmi-

nisteriet. Fortaleza-topmødet fordømte »ensidig militær-

intervention og økonomiske sanktioner«, bemærkede 

erklæringen. 

Den 1. januar 2015 vil den Eurasiske Økonomiske 

Union begynde at operere, med »en koordineret politik 

inden for betydningsfulde, økonomiske områder såsom 

energi, industri, landbrug og transport« som sit mål, 

blandt en kernegruppe bestående af fem nationer – Bela-

rus, Kasakhstan, Rusland, Armenien og Kirgisistan. Den 

Eurasiske Økonomiske Union vil have tre komponenter, 

med hovedkvarter i Moskva, domstol i Belarus og finans-

institution i Kasakhstan.  

På det afsluttende møde mellem præsidenterne af 

EØU-nationerne den 23. december understregede den 

russiske præsident Vladimir Putin unionens fordele for 

alle de involverede nationer, og at institutionen er åben 

for, at andre lande kan integrere sig økonomisk, baseret 

på gensidig fordel. EØU ligger allerede i forhandlinger 

med det sydamerikanske Mercosur (Sydens Fællesmar-

ked), Tyrkiet, Indien, Israel og Sammenslutningen af 

Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN) om samarbejdsafta-

ler. På deres topmøde i maj måned sidste år i Shanghai 

indgik præsident Putin og den kinesiske præsident Xi 

Jinping aftale om udsigterne for samarbejde mellem EØU 

og det kinesiske Økonomiske Silkevejsbælte, især om 

skabelsen af et nyt, eurasisk transportnet. 

 

 

Kina: En ’win-win’-vision  

Den kinesiske udenrigsminister Wang Yi fremlagde 

sin regerings officielle, politiske program den 24. dec. på 

et symposium, der var sponsoreret af Kinas Institut for 

Internationale Studier og Den kinesiske Organisation for 

Internationale Studier. Han lagde ud med at opsummere 

Kinas præstationer i 2014, som han ser udvidet til »op-

bygningen af et globalt netværk af partnerskaber« i løbet 

af det kommende år. 

Kina har »promoveret den kinesiske vision om at op-

bygge en ny form for internationale relationer«, med 

»win-win-samarbejde som sin kerne«, sagde Wang. 

»Som en ny fremgangsmåde til at forvalte mellemstatsli-

ge relationer i den moderne verden, vil det have en posi-

tiv og dybtgående indflydelse på udviklingen af interna-

tionale relationer.« Wang beskrev detaljeret Kinas frem-

gangsmåde for skabelse af partnere i stedet for skabelse 

af allierede og bemærkede, at »Kina har etableret 72 

partnerskaber i forskellige former og på forskellige ni-

veauer, med 67 lande og 5 regioner eller regionale orga-

nisationer, der dækker alle de største lande og regioner i 

verden«. 

»De partnerskaber, som vi opbygger, har tre grund-

læggende træk. For det første, lighed. Lande bør, størrel-

se eller udviklingsniveau ufortalt, respektere hinandens 

suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet, så 

vel som også hinandens valg af udviklingskurs og værdi-

er; behandle hinanden som ligeværdige og vise hinanden 

gensidig forståelse og støtte.  

»For det andet, fred. Det, der gør et sådant partner-

skab forskelligt fra en militær alliance, er, at det ikke har 

nogen hypotetisk fjende, og det er heller ikke rettet imod 

nogen tredjepart og bevarer således relationer mellem 

lande uberørt af militære faktorer. Det tilsigter at håndte-

re mellemstatslige relationer med en fremgangsmåde, der 

er samarbejdende snarere end konfronterende, og som er 

en win-win snarere end en nulsums fremgangsmåde.« 

(Nulsum: dvs., at en parts gevinst sker på bekostning af 

en anden parts tilsvarende tab, -red.). 

»Og for det tredje, at være inkluderende. Det partner-

skab, som vi har indledt, søger at gå ud over forskelle i 

sociale systemer og ideologier for at maksimere interes-

ser og forfølge et fælles mål.« 

 
 

 
En kinesisk raket, der bærer CBERS-4 satellitten, udviklet i 

samarbejde med Brasilien, opsendes i Taiyuahn, Kina. 

 

Wang pegede på det Økonomiske Silkevejsbælte og 

Det 21. århundredes Maritime Silkevej, projekter, der 

blev lanceret i 2014, som eksempler på sådanne partner-

skaber. Han understregede også præsident Xi Jinpings 
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opfordring om en »Drøm for det asiatiske Stillehavsom-

råde« på APEC-konferencen i november 2014, samt en 

ny sikkerhedsarkitektur, som han introducerede på dette 

års Konference om Tiltag til Interaktion og Opbygning af 

Tillid i Asien (eng. forkortelse: CICA). »Kina har brugt 

CICA-platformen til at være forkæmper for samarbejde 

om sikkerhed ved at afvise den gamle mentalitet, hvor 

man søger sin egen sikkerhed på bekostning af andres 

sikkerhed, og opbygge en åben og inkluderende, ny sik-

kerhedsarkitektur i Asien. Dette viser Kinas iver efter at 

tage mere konstruktivt del i Asiens sikkerhedsanliggen-

der og yde tjenesteydelser for den offentlige sikkerhed«, 

sagde Wang. 

Wang diskuterede præsident Xis og premierminister 

Li Keqiangs ekstraordinære diplomatiske aktivitet i årets 

løb – inklusive møder med flere end 500 udenlandske 

ledere under skabelsen af den Asiatiske Infrastruktur-

Investeringsbank (AIIB) og BRIKS’ Nye Udviklings-

bank. Han karakteriserede principperne for Kinas uden-

rigspolitik som de følgende: 1) Opretholdelsen af det 

sociale system og den udviklingskurs, som Kina har 

valgt, og som det kinesiske folk i overvældende grad 

støtter; 2) Forfølgelsen af fred og ikke-indblanding i an-

dre landes interne anliggender; 3) Promovering af retfær-

dighed og upartiskhed; og 4) At gøre national udvikling 

og reform, samt åbenhed, til topprioriteter. 

Wang sluttede med en appel til sit publikum om at 

fortsætte ad den vej, som præsident Xi og partiledelsen 

har fremlagt, og virkeliggøre »den strålende mission, som 

historien har skænket denne vor generation«. 

 

 

 
Den brasilianske præsident Dilma Rousseff byder den kinesi-

ske præsident Xi Jinping velkommen til Fortaleza. 

 

 

Brasilien: ’Vi handlede’     

Brasiliens Udenrigsministerium udstedte også en er-

klæring ved årets slutning med bemærkninger om 

BRIKS-perspektivet. Flavio Damico, direktør for afde-

lingen for interregionale mekanismer, sagde til det span-

ske Xinhua den 17. dec., at BRIKS-nationernes beslut-

ning om at grundlægge den Nye Udviklingsbank og valu-

tareservefonden for at beskytte deres valutaer, udgør 

indbegrebet af den transformation, som BRIKS skabte i 

2014. Landene gik videre end til at »diskutere verdensor-

denen og til at ’tilbyde en global, offentlig tjenesteydel-

se’, som vil understøtte udviklingsprocessen i den frem-

voksende verden. I stedet for at tale, handlede vi [frem-

hævelse tilføjet].« 

»Det er den fundamentale forandring. Det er BRIKS’ 

store opgave fra nu af: at gennemføre institutionalise-

ringsprocessen med at etablere disse to, betydningsfulde 

institutioner«, sagde han med reference til den nye bank 

og aftalen om valutaer, som endnu ikke er operationelle. 

Damico rapporterede, at BRIKS fastsatte en deadline for 

gennemførelsen af deres program på deres møde på side-

linjen af G20-topmødet i Brisbane, Australien, i novem-

ber 2014, med det mål at frembringe konkrete resultater 

til BRIKS-topmødet i juli 2015. Et af disse er, at de re-

spektive nationale kongresser skal ratificere skabelsen af 

banken inden for et år, mens en overgangskomite udfører 

det forberedende arbejde. 

Mellem nu og april måned, hvor Brasilien overdrager 

rollen som pro tempore leder af BRIKS til Rusland, er 

der fastlagt yderligere møder, inklusive et møde mellem 

BRIKS-ministrene for videnskab og teknologi, for land-

brug og for uddannelse, samt et møde om »befolknin-

ger«.  »Vi vil gå frem med diskussioner om et langsigtet 

program for at styrke økonomisk samarbejde i BRIKS. 

Dette bør grundlæggende set bestå i tiltag for at fremme 

handel og investering blandt de fem lande«, tilføjede han. 

 

 

 
Egyptens præsident el-Sisi var i Kina på et firedages besøg i 

december, med den erklærede hensigt at gøre Egypten til »en 

grundpille i den kinesiske præsident Xis initiativ om at genop-

live den antikke Silkevejs handelsruter«.   

 
 

Fremskridtet er i gang     

Manglen på endelige, formelle arrangementer vedr. de 

to finansinstitutioner, som BRIKS planlægger, holder 

ikke fremskridt eller tættere samarbejde tilbage. Der går 

ikke en uge, uden at man annoncerer nye aftaler, både 

med fysiske projekter og med valutaarrangementer til at 

betale for dem, mellem BRIKS-nationerne og deres part-

nere. Et overblik over de sidste to uger af december må-

ned viser følgende enkeltsager, som absolut ikke er ud-

tømmende: 

* Kina-Egypten: Den 23. december påbegyndte den 

egyptiske præsident Abdel Fattah el-Sisi et firedages 

besøg i Kina med den erklærede hensigt at gøre Egypten 

til »en grundpille i den kinesiske præsident Xi Jinpings 

initiativ om at genoplive den antikke Silkevejs handelsru-
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te«. El-Sisi nævnte, at det nye Suezkanal-udviklings-

projekt, som Egypten selv finansierer på basis af et force-

ret projekt, vil være en betydningsfuld del af Silkevejsini-

tiativet. De to nationer underskrev 25 aftaler, hovedsage-

lig inden for energi og transport, inklusive planer for 

bygning af et højhastighedstog til at forbinde Alexandria, 

på Middelhavskysten, med Aswan i syd; et elektrisk tog-

net i den tæt befolkede Cairo-Nildelta-region; samt Egyp-

tens første atomkraftværk.  

* Indien-Rusland: 24. december sagde lederen af 

Krims regering, Sergei Aksyonov: »Vi er nået frem til en 

aftale med den indiske side om, at vi i fællesskab vil 

bygge en medicinalfabrik.« 

* Rusland-Brasilien: 18. december besøgte den russi-

ske vicepremierminister Dmitri Rogozin Brasiliens vi-

denskabscenter i São José dos Campos og drøftede fælles 

arbejde på rumopsendelser og andre avancerede, viden-

skabelige områder: »Kort sagt, så vil vi muligvis etablere 

et langfristet venskab med Brasilien inden for det højtek-

nologiske område«, sagde Rogozin. 

* Rusland-Argentina-Spanien: 19. december meddelte 

Argentinas planlægnings- og udenrigsministre, at et 

spansk-argentinsk konsortium, plus det russiske Inter 

RAO Eksportfirma, havde vundet kontrakten om at byg-

ge Chihuido I-vandkraftværket i Argentina til en pris af 

2,1 mia. dollar. 

* Kina-Thailand: Den kinesiske premierminister Li 

deltog i mødet, der finder sted hvert tredje år, i den udvi-

dede Mekong Subregion den 20. december, hvor en 10-

årig udviklingsplan til en estimeret værdi af over 50 mia. 

dollar blev foreslået, og som hovedsagelig skal sammen-

sættes af projekter inden for infrastruktur og transport. 

Mekong-flodbækkenets vandprojekt, der er blevet sabo-

teret af Verdensbankens og den Asiatiske Udviklings-

banks anti-humane »miljø«-politik i årtier, ville være et 

afgørende skub for at opgradere denne regions seks nati-

oners økonomier – Cambodja, Kina, Laos, Myanmar, 

Thailand og Vietnam. 

* Kina-Østeuropa: Premierminister Li deltog i anden 

uge af december måned i det fjerde, årlige Beograd Øko-

nomiske Forum for stats- og regeringsledere i 16 central- 

og østeuropæiske lande – som han er blevet medlem af. 

Fjorten statsoverhoveder deltog i dette møde, hvor infra-

struktur, der strækker sig fra nord, fra Grækenlands havn 

i Piræus, var på dagsordenen. Ifølge den græske avis 

Kathimerini (ekathimerini.com) er det igangværende 

projekt om udvidelse af havnen nu Maritim Silkevejska-

talysator for et projekt, der strækker sig fra Athen til Be-

ograd og til Centraleuropa (idet Athen genforbindes med 

Piræus via en jernbane).  

 

 
Den udvidede Mekong Subregion er et naturligt, økonomisk 

område, forbundet af Mekong-floden, med et areal på 2,6 mio. 

km2 og en samlet befolkning på omkring 326 mio. mennesker.  
 
 

En casus belli?   

Ingen af BRIKS-nationerne, og heller ikke de fleste af 

deres allierede, har nogen illusioner om, at deres udvik-

lingsplaner vil forløbe uhindret. Og sandelig, om ikke de 

ledende, politiske repræsentanter for de bankerotte, vest-

lige nationer – især USA og Den europæiske Union – 

konstant har organiseret for at sabotere konsolideringen 

af det, som de uvægerligt vil se som en økonomisk su-

permagt, der er ved at komme i stand inden for BRIKS-

alliancen.  

Efter Lyndon LaRouches mening har Storbritannien-

Wall Street-slænget, der nu stirrer deres egen bankerot 

direkte i ansigtet, faktisk bestemt, at de er parat til at 

fremprovokere en total krigsindsats, om nødvendigt, for 

at knuse BRIKS-alliancen, på trods af den kendsgerning, 

at BRIKS-ledere, såsom Kina og Rusland, gentagne gan-

ge har tilbudt USA og EU-landene samarbejde. Den vej, 

der ligger foran os i 2015, udgør et valg mellem to skarpt 

adskilte alternativer: på den ene side, et finansielt og 

økonomisk kollaps værre end noget, historien hidtil har 

set, og som fører direkte til global krig, der truer menne-

skehedens eksistens på denne planet; og på den anden 

side, en æra uden fortilfælde med samarbejde mellem 

suveræne nationer om økonomisk fremskridt på højeste 

niveau. 

 

Er der i virkeligheden noget valg?  

 

 

Denne artikel publiceredes første gang i magasinet 

Executive Intelligence Review (EIR) den 2. januar 2015. 

Artiklen har ikke tidligere været publiceret på dansk.       


