Hele Norden går med i AIIB
og den Nye Silkevej
I sidste uge besluttede alle regeringerne i Norden at gå med i
den potentielt største jobsatsning nogensinde – Asiatisk
Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB) og den Nye Silkevej. Den
betydning, som denne beslutning har for, at landene nu kan nå
deres mål for beskæftigelse og økonomisk udvikling, kan ikke
overvurderes. Hvis regeringerne følger op på deres ansøgninger
og bruger de muligheder, der åbnes op for gennem AIIB, så kan
Nordens eksport af maskiner, andre varer og tjenesteydelser
blive den motor, som sætter gang i økonomien, både i
samarbejdslandene og på hjemmefronten – en Win-Winkombination.

Følgende er en rapport fra Schiller
Instituttets svenske søsterorganisation,
LaRouche-bevægelsen i Sverige (EAP).
Vi har tilføjet vigtige links til vore
danske artikler/brochurer, så man kan
informere sig om Verdenslandbroen, BRIKS
og AIIB.
Vi anbefaler desuden, at du kommer til
Politisk Orientering på lørdag, 11.
april, se opslag her på siden.
I sidste uge besluttede alle regeringerne i Norden at gå med i
den potentielt største jobsatsning nogensinde – Asiatisk
Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB) og den Nye Silkevej. Den
betydning, som denne beslutning har for, at landene nu kan nå
deres mål for beskæftigelse og økonomisk udvikling, kan ikke

overvurderes. Hvis regeringerne følger op på deres ansøgninger
og bruger de muligheder, der åbnes op for gennem AIIB, så kan
Nordens eksport af maskiner, andre varer og tjenesteydelser
blive den motor, som sætter gang i økonomien, både i
samarbejdslandene og på hjemmefronten – en Win-Winkombination. Det er derfor af største vigtighed, at kendskabet
til AIIB og Kinas hensigter med AIIB bliver udbredt så hurtigt
som muligt. Informer dig derfor, og se nedenstående links.
Sverige, Finland, Norge og Island besluttede sig, kort tid
efter Danmark, til at ansøge om medlemskab i Asiatisk
Infrastruktur-Investeringsbank (AIIB) som grundlæggende
medlemmer. Der var tale om, at isen blev brudt i sidste
øjeblik, eftersom hele den vestlige verden i over et år havde
stillet sig afvisende over for AIIB, som Kina og 20 andre
asiatiske lande initierede. Det store omsving skete først den
17. marts i år, blot to uger inden sidste ansøgningsdag for
lande, der ønskede at blive grundlæggende medlemmer i AIIB, da
Storbritannien brød isen i Vesten og ansøgte, tæt fulgt af
Frankrig, Tyskland, Italien, Schweiz og Luxembourg. Dernæst
gik så Østrig, Sydkorea og Australien med, på trods af USA’s
fortsatte pres mod dem om at holde sig væk. I Norden brød
Danmark isen den 27. marts, Sverige og Finland fulgte efter
den 30. marts og den 31. marts, den sidste dag for ansøgning
om at blive grundlæggende medlem, besluttede Norge og Island
at indsende deres ansøgning. De enorme projekter, som vil
blive startet op med AIIB, og de enorme summer,
enkelt for store til, at disse vestlige lande kunne
væk. Nu står USA med sin vasal Japan alene i sit
fortsat at dominere det globale finanssystem på sine

blev helt
holde sig
forsøg på
vilkår.

AIIB blev foreslået af Kinas præsident Xi Jinping i oktober
2013 for at finansiere opbygningen af den Nye Silkevej gennem
Asien til Europa, som indgår i Kinas store strategi »Et Bælte,
en Vej«. Samtidigt lanceredes også »det 21. århundredes
Maritime Silkevej« over havet syd om Asien. AIIB drejer sig
derfor om al slags infrastruktur for udviklingen af disse

transportkorridorer og de omkringliggende områder. AIIB vil i
begyndelsen få 100 milliarder dollar i grundkapital, hvoraf
Kina tegner sig for 50 milliarder dollar. En beregning viser,
at med en sådan grundkapital kan man udlåne 1.300 milliarder.
Det rækker et pænt stykke hen ad vejen til det beregnede
direkte investeringsbehov for infrastruktur og opbygning af
civilisation omkring den Nye Silkevej på 10.000 milliarder
dollar. AIIB vil kun komme til at finansiere halvdelen af
hvert projekt, man engagerer sig i, så derfor kan man regne
med, at projekterne bliver endnu større. Den anden halvdel vil
blive finansieret af andre finansinstitutioner, som BRIKS’ Nye
Udviklingsbank, Shanghaiorganisationens infrastrukturfond og
Asean-fonden, men også gamle, betydeligt mindre institutioner
som Verdensbanken, Asiatisk Udviklingsbank, IMF og andre fonde
på det almindelige kapitalmarked.
AIIB vil således ikke satse på nogle virtuelle investeringer,
men vil derimod flytte tonsvis af bjergmateriale, jord, stål
og cement, for at der skal blive veje, jernbaner, vand,
energi, byer og telekommunikation i et bælte, der skal knytte
Asiens forskellige dele sammen med hinanden, og med Europa,
Afrika og Amerika. Det drejer sig om at sætte hundreder af
millioner mennesker i produktiv beskæftigelse og bygge
fattigdommen væk så hurtigt, der kan lade sig gøre. Isen er
brudt for de lande i den Tredje Verden, der længe har kæmpet
imod den nuværende, uretfærdige verdensorden.
Kina ser det som virkeliggørelsen af det, som landet har
kæmpet for siden verdenskrigens sejr over fascismen og FN’s
grundlæggelse for 70 år siden, og den Alliancefri Bevægelses
Bandung-konference for 60 år siden, som præsident Xi Jinping
sagde på det store Boao-forum for Asien den 28. marts i år.
Titlen på hans tale var ’Towards a Community of Common Destiny
and a New Future for Asia’ (Mod et samfund for vor fælles
bestemmelse og en ny fremtid for Asien), og her beskrev han
igen Kinas udgangspunkt for sin politik i dag. Præsident Xi
sagde:

»Den kinesiske nation elsker fred og har, fra gammel tid,
højagtet sådanne filosofier som »harmoni er det mest
værdifulde«, »fred og harmoni bør herske« og »alle mennesker
under himmelen er brødre«. Kina har lidt under uroligheder og
krig i mere end et århundrede i moderne tid, og det kinesiske
folk ville aldrig ønske at påføre andre lande eller folkeslag
den samme tragedie …
I 2013 fremlagde jeg, under mit besøg i Kasakhstan og
Indonesien, initiativet for opbygningen af et økonomisk
Silkevejsbælte og det 21. århundredes Maritime Silkevej.
Initiativet med »Bæltet og Vejen«, der imødekommer Kinas
udviklingsmæssige behov og de udviklingsmæssige behov hos
landene langs ruterne og i regionen som helhed, vil tjene de
relevante parters fælles interesser og besvare vor tids krav
om regionalt og globalt samarbejde.
Det vil blive et veritabelt kor, der omfatter alle lande langs
ruterne, ikke en enegang kun for Kina.
Både »Bæltet og Vejen« og AIIB er åbne initiativer. Vi
indbyder alle lande langs ruten og i Asien, såvel som også
alle vore venner og partnere i hele verden, til at tage aktivt
del i disse bestræbelser.«
Præsident Xi Jinpings tale om harmoni og samarbejde viser,
hvordan Kinas gamle visdomslærer, Konfucius’ idéer gennemsyrer
den nuværende, kinesiske politik og AIIB. Xi citerede Mencius,
den store filosof i det gamle Kina, der sagde, »Ting fødtes
til at være forskellige«. Xi fortsatte:
»Civilisationer er blot unikke, og ingen er den anden
overlegen. Der må være mere udveksling og dialog mellem
civilisationer og udviklingsmodeller, så hver af dem kan
trække på den andens styrke, og alle kan trives og få fremgang
gennem gensidig læring og fælles udvikling.«
Ved hjælp af denne visdomslære, der ligger dybt indlejret i
den kinesiske kultur, mobiliserer Kina nu den næste fase af

økonomisk udvikling, der skal være drevet af innovation. Det
indebærer, at Kina samler, og satser stort på at lægge sig i
frontlinjen for, verdens videnskaber med de mest avancerede,
økonomisk-tekniske projekter, som verden nogen sinde har set.
Det hidtil mest storslåede er det kinesiske rumprogram, der
indebærer anlæggelsen af baser og udvindingsanlæg på Månen for
at udvinde helium-3, der skal bruges på Jorden til den langt
mere effektive fusionskraft. Med dette program er, som Lyndon
LaRouche siger, menneskeheden definitivt på vej til at begynde
at leve op til Johannes Keplers udfordring med at placere sig
i relation til hele Solsystemet.
Kinas økonomiske politik er, ligesom alle BRIKS-landenes,
orienteret mod det, der behøves i fremtiden. Dette er den nye
måde at tænke på inden for den nye, økonomiske politik, de er
i færd med at skabe, i LaRouches ånd. Med sin satsning på
universel videnskab er BRIKS-landene, med Kina i spidsen, i
færd med at skabe en form for samarbejde mellem
civilisationer, hvor tænkningen, kundskabsudbyttet og det
sande menneskelige sættes i fokus.
I 25 år har LaRouche-bevægelsen i Sverige (EAP) og
internationalt kæmpet for, at Sverige, Norden og hele verden
satser på strategien for udvikling af den Nye Silkevej. I 40
år har Lyndon og Helga LaRouche samarbejdet med den Tredje
Verden for denne politik, som nu omfattes af BRIKS-landene, og
dermed en tredjedel af verdens befolkning. Gennem Sveriges
ansøgning om medlemskab i AIIB har man de facto meldt sin
interesse for den Nye Silkevejs storslåede, økonomiske
udviklingspolitik. Det er uvist, om den svenske regering
kender til dette, selv om det tydeligt fremgår af den AIIBrapport, som er skrevet af myndigheden Tillväxtanalys under
Näringsdepartementet.
Det er et stort skridt, at en række vestlige lande har set sig
nødsaget til at orientere sig mod den Nye Silkevejsstrategi og
mod de lande, som er kernen i BRIKS, et skridt, der er så
stort, at de fleste i de vestlige lande, som er gået med,

endnu ikke ved, hvad det er, de er gået med i. Det går direkte
imod de vesterlandske ny-kolonialistiske magtstrukturer, som
hidtil ensidigt har dikteret det globale finanssystems
betingelser. Hvis politikken gennemføres, kan det blive det
definitive skridt bort fra den vestlige verdens krigspolitik,
monetarisme, arbejdsløshed og nedskæringer.
Sverige og mange vestlige lande har dog signaleret, at de
tænker tage deres syge virusser med ind i AIIB, for at den
gamle, vestligt dominerede, økonomiske politik skal styre selv
denne nye institution. Der vil blive en fortsat, stor strid om
dette, og det er derfor nødvendigt at vide, hvorfor Kina tog
initiativ til AIIB.
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