Til Imperiets ærgrelse er en
Ny Verdensorden
nu på plads
2. nov. 2014 – Til trods for, at London og Det Hvide Hus
benægter det, så er en Ny Verdensorden kommet. Bryan
MacDonald, journalist ved Irish Independant og Daily Mail
(UK), påpegede dette i et indlæg i dag og sagde,
»det, som man ikke ser rapporteret, er den kendsgerning, at
den gamle ordens støttepiller i årevis har været ved at
forvitre.«
Alt imens de, der er bærere af den gamle, affældige orden,
fortsat benægter ændringen, så er der nogen i denne orden, som
har erkendt denne realitet, og som siger det højt. For
eksempel sagde forsvarsminister Chuck Hagel, på Aspeninstituttets »Washington Ideas Forum« den 29. okt., som svar
på et spørgsmål fra den nationale korrespondent for The
Atlantic, James Fallows, om det igangværende, globale kaos, at
han mente, vi gennemlevede et af disse historiske, afgørende
tider. At vi ser en ny verdensorden.
MacDonald påpegede, at den voksende betydning af BRIKS og
andre fremvoksende økonomier har store implikationer for
globalt forbrug, forretningsvirksomhed og investeringer. Den
internationale Valutafond (IMF) skønner, at, i 2020 vil
Rusland have overtaget Tyskland, og Indien vil præstere bedre
end Japan. Den forudsiger også et fald i USA’s globale andel
fra 23,7 % i 2000 til 16 % i 2020. I 1960 repræsenterede USA
38,7 % af verdensøkonomien. Omvendt scorede Kina i 1987 kun
1,6 %, men vil ved slutningen af dette årti gøre krav på 20 %.
Dette er en forandring uden fortilfælde på så relativ kort
tid.
»IMF skønner«, skriver MacDonald, »at, i 2015 vil fire af

verdens topøkonomier være Medlemmer af … BRIK [sic]. Kina
vil erstatte USA som top dog. Det er måske allerede sket;
økonomiske data har en tendens til at være bagud i forhold
til de økonomiske kendsgerninger. Italien, Europas syge
mand, er ikke med i top 10, og UK hænger lige netop på, selv
om London stadig promoveres som et finansielt kraftcenter.
De eneste, der stadig tror på det, er små englændere. UK er
blevet til geopolitikkens Julie Andrews, en falmende
stjerne, som en gang var strålende. Frankrig er impotent og
vakler fra krise til uheld og tilbage igen.«

