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Helga Zepp-LaRouche:

formand,

»Du ved sandsynligvis ikke noget om det endnu, for
massemedierne dækker det ikke, men virkeligheden er den, at
menneskeheden allerede har indledt en fuldstændig ny æra med
BRIKS-landene. De er i færd med at virkeliggøre et
fuldstændigt nyt økonomisk og finansielt system. Kina er i
færd med at bygge den Nye Silkevej, der bringer udvikling og
fred til alle lande, der deltager i projektet. Kinas kultur er
orienteret imod en bedre fremtid for menneskeheden, og hele
den kinesiske befolkning deltager optimistisk i denne
fællesmission.
Den indiske premierminister Modi har udtrykt det således:
’BRIKS-landene udgør den første alliance i historien, der ikke
defineres ud fra sine aktuelle kapaciteter, men ud fra det
fremtidige potentiale, og det er dets befolkningers
kreativitet.’
Lad os gøre alt, vi kan, for at få de europæiske nationer og
USA til at gå med i dette optimistiske perspektiv for
fremtiden.«
(Men uanset, hvilken form for trykkemaskine, der bruges, må
vore trykkeriarbejdere …)
Speaker: »Den største udvikling i vores levetid er blevet

fuldstændigt blokeret af medierne. Er der noget, medierne ikke
vil have, du skal vide?«

Den kinesiske
Jinping:

præsident,

Xi

»Vi har kun en planet, og landene deler denne ene verden. For
at få fremgang i Asien, og i verden, kan vi ikke undvære
hinanden. Det, som Kina derfor har mest brug for, er
harmoniske og stabile, nationale forhold, og fredelige og
rolige, internationale forhold. Uroligheder og krig er imod
det kinesiske folks fundamentale interesser. Kina har, i
moderne tider, lidt under uroligheder og krig i mere end et
århundrede, og det kinesiske folk ville aldrig ønske at påføre
andre lande, eller folkeslag, den samme tragedie. Historien
har lært os, at intet land, der forsøgte at opnå sit mål ved
hjælp at magt, lykkedes med det.«

Den russiske præsident, Vladimir
Putin:
»Vi går nu ind i en ny fase af vores nationale udvikling. Vi
må forstå, at de fremtidige generationers liv og vore udsigter
som land og som nation afhænger af os i dag, af vores faste
beslutning om at udvikle vore udstrakte vidder fra Det
baltiske Hav til Stillehavet.«

Den
indiske
Narendra Modi:

premierminister

»Ligesom vi kæmpede for vores frihed, ligesom vi kæmpede
sammen; vi var ikke adskilt dengang. Vi var sammen. Vandt vi
ikke kampen om frihed imod det imperium? Hvis det indiske folk
kunne fjerne så stort et imperium uden at have
regeringsmagten, uden våben og endda uden ressourcer, så er

det, venner, nutidens nødvendighed at udrydde fattigdom. Kan
vi ikke overvinde fattigdommen? Mine kære, 1,25 milliard
landsmænd, lad os beslutte at udrydde fattigdommen, vinde
kampen imod den. Lad os gå frem med drømmen om at udrydde
fattigdom i Indien.«

Fra den Gamle Silkevej …

til den Nye Silkevej:
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