Fra LaRouche-bevægelsen 23.
nov. 2014:
BRIKS
tilbyder
verden
samarbejde til gavn for alle
–
omkring sikkerhed såvel som
økonomi
Ligesom den kinesiske præsident Xi Jinping på APEC-topmødet
12. nov. brugte sin fælles pressekonference med den
amerikanske præsident Barack Obama til at »byde USA’s og andre
relevante landes aktive deltagelse velkommen, så vi sammen kan
fremme og dele rigdom og fred i det asiatiske
Stillehavsområde«, gennem Silkevejsfonden, AIIB og andre
BRIKS-relaterede, nye økonomiske institutioner, brugte den
kinesiske regering, den 19.-20. nov., det Femte Xiangshan
Forum i Beijing med deltagelse af 300 internationale
sikkerhedseksperter til at sende et budskab, der vedrører
global sikkerhed. Dette budskab fremgik klart af begivenhedens
titel: »Samarbejde til gavn for alle: Opbyg det Asiatiske
Samfund for en Fælles Fremtid.«
Men forsvarsminister, general Chang Wanquan, udtalte også i
sin hovedtale til denne konference, at Kina var fuldt ud parat
til »effektivt at værne om sin nationale suverænitet,
sikkerhed og sine udviklingsmæssige interesser«, hvis Vesten
afviser disse tilbud om samarbejde og fortsætter sin
konfrontationskurs, som er en trussel mod Kinas, og hele
verdens, eksistens.
Russerne gentog i denne weekend deres tilsvarende advarsel,

hvor udenrigsminister Sergei Lavrov erklærede, at, med sine
økonomiske sanktioner mod Rusland »gør Vesten det klart, at
det ikke ønsker at tvinge Rusland til at ændre sin politik,
men ønsker at sikre et regimeskift.«
Den enkle kendsgerning er, at, hvis USA og Europa ikke
tilslutter sig BRIKS’ nye, økonomiske verdensorden, befinder
planeten sig på en kurs mod en snarlig krig – en global,
atomar udslettelseskrig. Den række af provokationer, som Obama
og briterne fortsat kaster mod Rusland og Kina, i Ukraine, i
Polen og i Sydvestasien, kommenterede Lyndon LaRouche i dag,
kan pludselig føre til generel krig, ikke en slags trinvis
byggeklods-optrapning, som nogle måske forestiller sig. Med
moderne krigsførelse er der ingen indledende flirt.
I sin webcast fra 21. nov. blev Lyndon LaRouches tanker om
dette spørgsmål opsummeret som følger:
USA, NATO og Europa forsøger at præsentere Rusland og Kina for
en række provokationer, der tilsigter at omgå dem og standse
deres fremstød med BRIKS og de andre udviklingsprojekter, de
har lanceret. Men det vil ikke virke. Rusland og Kina besidder
rent faktisk en magt, der logistisk og strategisk er den
transatlantiske alliances magt, det transatlantiske system,
overlegen. Det er det, fordi deres politik er centreret
omkring og baseret på et program, der har videnskab som sin
drivkraft, med Kinas månebaserede rumprojekt, som går i den
retning af den idé, som Johannes Kepler oprindelig skitserede.
Og det er styrken herfra, som rent faktisk sætter dem i en
overlegen position. Det er det, LaRouche refererer til som
’Kepler-princippet’.
Den tortur, som man påfører Kina og Rusland, tilsigter at
forvirre kernen i BRIKS, både blandt de asiatiske nationer og
også blandt deres allierede i Sydamerika, og at forsøge at
fremprovokere en fejltagelse fra deres side. Men det er ikke
sandsynligt, at dette vil ske. En statsmagt, der udfordres, må
være forberedt på at lide tab, men færre tab end et nederlag

ville indikere, et nederlag, der kommer fra en eksistentiel
trussel mod deres blotte eksistens. Sådan tænker præsident
Putin i Rusland tydeligvis; Kina og Indien er ligeledes parat
til at indtage denne holdning, fordi det er den eneste
holdning, der giver nogen mening.
Tænk på den position, som kineserne, russerne og inderne og
menneskehedens lederskab generelt rent faktisk befinder sig i.
Nå man tager ansvar for hele menneskeheden, må man være
forberedt på at løbe visse risici med henblik på at minimere
menneskehedens tab på længere sigt. Ikke at løbe disse risici
under sådanne omstændigheder er faktisk hensynsløst galskab.
Menneskehedens overlevelse på længere sigt må være den idé,
der leder os, og menneskeheden vil sige Keplers unikke princip
med menneskets viljemæssige kreativitet som den dominerende
magt i Solsystemet – og videre endnu.

