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29. dec. 2014 – Dr. Telémaco Talavera, dekan ved Nicaraguas
Landbrugsuniversitet og talsmand for Kommissionen for den
store inter-oceaniske kanal i Nicaragua, opfordrer USA og
Europas nationer til at gå med i BRIKS (Brasilien, Rusland,
Indien, Kina og Sydafrika) og deltage i opbygningen af en ny
verdensorden, der er baseret på udvikling, fred og respekt for
national suverænitet. I et langt interview den 20. december
med Gerardo Castilleja fra EIR’s kontor i Mexico City, blev
dr. Talavera spurgt om Schiller Instituttets appel, som
cirkuleres internationalt af LaRouche-bevægelsen og andre,
»USA og Europa må have modet til at afvise geopolitik og i
stedet samarbejde med BRIKS«, svarede dr. Talavera:
»Jeg ville sige, at ikke alene kan de gå med; jeg ville
sige, at de skal tilslutte sig dette initiativ. For vi kan
ganske enkelt ikke længere leve i en verden med
konfrontationer. Vi må virkelig se til, at fornuften med
respekt for suverænitet, selvbestemmelse, folkenes frihed
til at have deres egne anskuelser og deres egne økonomiske
og sociale visioner, er herskende i verden.«
Talavera forklarede:
»BRIKS

er

en

voksende

kendsgerning,

en

gruppe

af

fremvoksende lande med stort potentiale i verden, som
spiller en vigtig rolle, og som ikke kan skubbes til side,
ikke bør skubbes til side. BRIKS bør ikke ignoreres eller
undervurderes af USA og Europa, for ellers vil det virkelig
tid efter anden give bagslag mod dem. For dette er en
realitet, der er på vej frem.
Så jeg mener virkelig, at vi må sætte en stopper for den
imperialistiske anskuelse, dette arrogante synspunkt om at
eje verden, og at alle andre må ligge ved deres fødder eller
være underkastede. Og vi må i stedet fremme relationer, der
består i samarbejde, respekt i hele verden, uanset
specifikke aspekter og naturlige og nødvendige forskelle i
kultur, politik, religion osv. Så hele verden virkelig kan
gøre fremskridt hen imod et samfund, der har lavere
fattigdomsniveauer, lavere niveauer af marginalisering,
lavere niveauer af miljøødelæggelse, mere fred – en fred
inden for rammerne af respekt, men med en forståelse af fred
som værende ikke blot fraværet af væbnet kamp, men virkelig
som den respekt, der må findes mellem folkeslag og lande …
Europa og USA ikke alene kan, men må fortsætte med at skifte
over til at fremme fred og ikke anse sig selv for at være
verdens ejere, der står over selveste suveræniteten,
selvbestemmelsen eller anskuelserne hos andre folkeslag og
lande.«
Schiller Instituttets resolution om at gå med i BRIKS er
blevet underskrevet af flere end 100 prominente politikere,
forretningsfolk, akademikere, videnskabsfolk og kunstnere fra
20 lande i hele verden. Hele teksten, samt listen over dem,
der
hidtil
har
skrevet
under,
kan
findes
på
http://schillerinstitut.dk/si/?p=2702
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med

bemærkelsesværdig optimisme om de mange udfordringer og
muligheder, der byder sig med konstruktionen af den 278 km
lange, store inter-oceaniske kanal, som Nicaragua er begyndt
at bygge i partnerskab med det kinesiske selskab HKND.
Om uddannelse:
»I samråd med universiteter i dette område, såsom Panamas
Internationale Maritime Universitet, Panamas Teknologiske
Universitet, [universiteter i] Spanien og verden, og ikke
blot i Kina, beskæftiger vi os virkelig med de nye
udfordringer inden for uddannelse på alle niveauer, men især
inden for højere tekniske uddannelser. Vi har talt om at
tilbyde 355 nye uddannelser … som vil blive nødvendige i
Nicaraguas nye økonomiske, videnskabelige og teknologiske
dynamik.«
Om den kinesiske præsident Xi Jinpings tilbud om et »win-win«samarbejde omkring den Nye Silkevej:
»Verden lever i en virkelighed, der er anderledes i forhold
til den Kolde Krigs tid … Vi er gået fra geopolitik, der
dominerede verden under den Kolde Krig, og til ’geo-økonomi’
… Disse store projekter kan blive drivkraften i aspekter af
verdensøkonomien. For eksempel vil den Store Nicaraguanske
Kanal … reducere tiden for transport af eksport- og
importprodukter. Den vil reducere omkostningerne, fordi
afstanden er forkortet, men også, fordi man vil blive i
stand til at bruge de store, mere effektive skibe, der nu
bygges … Disse store projekter er en strategisk vision af
transformation … de er med til at stimulere andre store
projekter, der er blevet lanceret i verden.«
Om ungdommen:
»Ungdommen udgør potentialet til at opbygge, til at bygge,
men de står også over for en stor risiko for at gå ad veje,
der fører dem til at gøre sig selv, deres familier og
samfundet fortræd … Det er Nicaraguas strategi at styrke

denne vision, denne dynamik, det initiativ, der er
karakteristisk for ungdom, så de kan blive drivkraften i
transformationen. Og som jeg siger til dem, at de ikke alene
skal være Nicaraguas fremtid, men også Nicaraguas nutid, og
fremtid … Og nu er de unge i Nicaragua en fundamental
drivkraft for transformation … for vi har i stort mål unge
mennesker med denne dynamik, denne kraft, der føler håb,
muligheden for at blive aktører, at blive hovedpersoner i en
social transformation. Og det giver deres liv mening … [De
har] kreativiteten, innovationen til at kunne sige: ’Vi unge
vil blive skabere, vi er skabere af et bedre samfund for os
selv, vore familier og samfundet.’«
Dr. Talavera sluttede sit interview med EIR, der kan læses
både på engelsk og spansk på www.larouchepub.com og
www.larouchepub.com/spanish, med en appel til befolkningen i
USA:
»I er et folk, der har en betydningsfuld, historisk mulighed
for også at bidrage til økonomisk, social og menneskelig
transformation, og gøre det med respekt, med respekt for de
enkelte folkeslags og det enkelte menneskes værdighed; I har
virkelig muligheden … Lad os gå frem sammen med respekt.«

