Bolivias Morales: Krig som
svar på krig er ikke fred;
Vi må ændre systemet
30. september 2014 – Den bolivianske præsident Evo Morales
talte, i sin tale til FN’s Generalforsamling den 24.
september, med navns nævnelse om præsident Barack Obamas
»fanatiske« krigsmageri og erklærede, at der må sættes en
stopper for gribbefonde-kapitalismen og dennes politik med
»krig som svar på krig«, hvis dette skal blive det Fredens
Århundrede, som vi behøver.
»Løsningen af alvorlige, sociale uligheder og basale
tjenesteydelser, så som vand, elektricitet, telekommunikation,
basal sanitet i tillæg til uddannelse og sundhedsvæsen, må
være en grundlæggende menneskeret«, erklærede Morales. »Den
allestedsnærværende magt, som findes hos ågerkarlebankerne,
der profiterer på forbrugerisme og sult, er de såkaldte
’gribbefonde’ udtryk for; de er agenter for finansiel
udplyndring, som lever af spekulation og plyndrer
udviklingslande ustraffet, stjæler brød fra de fattige,
afpresser og svindler, med hjælp fra kapitalismens juridiske
systemer.«
»Udryddelse af finansiel kolonialisme« hedder den nødvendige
ændring af den internationale, finansielle arkitektur, sagde
han. Uden at ændre denne arkitektur får vi hverken en
afslutning på sult og fattigdom, eller på »den geopolitiske
magt, som indehaves af de store magter og selskaber, som
fremmer konflikter for at sikre deres imperiale eller
neokoloniale interesser.«
USA’s invasion af Irak, baseret på en løgn, er det, der »førte
til en terrorgruppe kaldet Islamisk Stat, som har bragt Irak
ind i en ny krig, som er en trussel mod hele området«,

anklagede han.
»Krig som svar på krig er ikke det samme som fred. Det er en
korrupt formel. Det er en formel for død og endeløse
konfrontationer. Vi må løse de strukturelle årsager til krig:
marginalisering, fattigdom, manglen på muligheder, kulturelle,
politiske og sociale deportationer, territoriel udnyttelse og
udplyndring, nådesløs kapitalisme og overnationale interessers
diktatur.«
»Hvert år hører vi fra hr. Obama den samme krigstale, den
samme, arrogante tale og trusler mod verdens folkeslag. Dette
er også en tale om fanatisk ekstremisme …«
»Dette er Fredens Århundrede, men en fred baseret på
suverænitet, på folkenes frihed og ikke det frie markeds
frihed. Dette er århundredet for enighed om frihed og liv og
fred, ikke enighed om frihed til at handle med liv. Der bliver
ingen harmoni, hvis imperiernes
kolonialismes arrogance forfølger,

og deres fornyede
fængsler og myrder

mennesker, kulturer og verdens befolkninger …«
»Finanssektorens

imperium,

markedernes

imperium

og

våbenindustriens imperium må ophøre at eksistere for at bane
vejen for Livets visdom og Livet i fred og harmoni.«
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