Begejstring i kølvandet på
BRIKS-konference i Peru
29. maj 2015 – Femogfyrre personer deltog i gårsdagens
ADECAEM-konference om »BRIKS-alternativet og Udviklingen af
Peru og Sydamerika«, som var arrangeret i fællesskab med
LaRouches Executive Intelligence Review, og som inkluderede
private erhvervsfolk, pensionerede militærpersoner og andre.
Konferencen, der havde to paneler, varede i fem timer, med
livlig diskussion efter hvert indlæg.
Arrangørerne af begivenheden var begejstret for resultatet og
ville omgående drøfte udbredelsen af videooptagelsen, og
hvilke nye aktiviteter, man skulle gå i gang med. Andre var
tilskuere fra hele verden, fra Spanien til Frankrig, og i
Latinamerika.
Efter dr. Liu Youfa og Helga Zepp-LaRouches hovedtale foreslog
Dennis Small, at peruvianerne anskuede deres fremtid, som
Lyndon LaRouche havde gjort i 1987, da han personligt sagde
til dem under en tale ved en stor, St. Augustine-konference i
Lima, at der, hvor andre ser fattigdom, ser han potentiale; at
en ung pige, som da levede i slummen, meget vel kunne blive
den første, kvindelige astronaut til at sætte foden på Mars. I
denne ånd foreslog Small, at Peru bestemt kunne fortsætte med
at være et »mineland«, som kolonialmagterne altid har sagt,
men at de skulle være det på Månen ved at tilslutte sig Kina i
udvinding af helium-3 – en idé, der blev modtaget med latter
og klapsalver fra tilhørerne.
De korte åbningsbemærkninger fra pensionerede general Juan
Luis Autero Villagarcia, den nyligt etablerede præsident for
ADECAEM, indfanger det skift, der er ved at finde sted i Peru,
et af de fire latinamerikanske lande, der stadig deltager i
Obamas vordende TPP, og hvis regering indtil for få måneder
siden har været over-underdanig over for minekartellerne, der

dominerer økonomien. Her følger gen. Auteros fulde erklæring
(minus formaliteter):
»Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika: BRIKS tager
den historiske udfordring op om morgendagens fremtid. En
gruppe lande, der udgør, og er i færd med at bygge, en ny
bestemmelse, en ny verdensorden med fremskridt. Men de gør
det, efter min mening, ikke for at være imod det, der hidtil
har været de vestlige landes – USA’s og Europas – vækst og
økonomiske udvikling, og hvad dette har betydet. Det står over
dette, en demonstration af nye, virkelige kapaciteter i lande,
der er gået sammen for med kraft at udgøre en ny akse, som er
de nye poler for udvikling på tre kontinenter: Asien, de
amerikanske kontinenter, især Sydamerika, og Afrika, der
allerede repræsenterer, gentager jeg, en ny, økonomisk
verdensorden, en virkelig udfordring for menneskeheden i dag,
som også betyder fremskridt og social og menneskelig
udvikling. Det er opkomsten og udviklingen af de fremvoksende
lande, der betyder en ny verdensdynamik, en fødsel mellem dem
og deres voksende relation til resten af verden, som vil
bringe stor rigdom.
Og det er i lyset af dette perspektiv, at Peru føler sig nært
forbundet med denne fælles indsats og gør en indsats for at
deltage; at det har brug for at skabe den nødvendige
infrastruktur for at blive indbyrdes forbundet, og blive
Sydamerikas hovedadgangsvej til Stillehavet: det nye panorama,
der nu vil materialisere sig med konstruktionen af jernbane
mellem to oceaner, fra Peru til Brasilien, der forceres fremad
af en økonomisk overenskomst med Den kinesiske Republik.
Denne begivenhed, som, via teknologiens fremskridt, giver os
mulighed for at bringe forskellige, eminente talere fra
forskellige lande i hele verden sammen for at tale om aktuelle
spørgsmål af stor betydning, er af dybtgående betydning i dag,
idet … San Martin Instituttet i Peru har givet os mulighed for
at samle denne udvalgte tilhørerskare.

Sammenslutningen af tidligere elever fra den Højere
Militærskole træder atter frem med præsentationen af denne
vigtige konference om BRIKS-alternativet og udviklingen af
Peru og Sydamerika …«

