Mens USA vender Sydamerika
ryggen,
bygger
Kina
broer
i
Sydamerika
19. nov., 2016 – I en artikel den 16. nov. i Financial Times’
»efter BRIKS«-forum for gæsteskribenter om fremvoksende
nationer, beskrev Kevin Gallagher, en universitetsprofessor
fra Boston ved Pardee School for Globale Studier, hvordan Kina
i stigende grad er i færd med at opbygge økonomiske relationer
med latinamerikanske lande på et tidpunkt, hvor Obamas USA
vender Latinamerika ryggen.
Gallagher skrev: »Fra 2003 til 2013 oplevede Latinamerika et
’kinesisk boom’ og registrerede en økonomisk vækst på 3,6 pr.
år – højere end nogen anden periode siden 1970’erne. Området
har sendt jernmalm, sojabønner, olie, kobber og andre råvarer
til Kina i hidtil usete mængder. Nu, hvor Kinas økonomi er i
en overgangsperiode, er efterspørgslen på disse råvarer
imidlertid faldet, og det samme gælder de latinamerikanske
økonomier … Snarere end en mur, har Kina bogstavelig talt
bygget broer i området i mere end et årti. Ifølge research, vi
har gennemført sammen med Inter-Amerikansk Dialog, forsyner
Kinas to udviklingsbanker latinamerikanske regeringer med mere
finansiering, end de Washington-kontrollerede Verdensbanken og
Inter-Amerikansk Udviklingsbank tilsammen. Oven i denne
bilaterale finansiering, har Kina etableret en familie af
fonde til infrastruktur og industri i Latinamerika, svarende
til $35 mia., inkl. en Kina-LAC Investeringsfond til
Industrisamarbejde, til $20 mia., og en Kina-Latinamerika
Infrastrukturfond til $10 mia. Desuden pumpede Kina yderligere
$5 mia. i Kina-Latinamerika Samarbejdsfonden, der blev
etableret i 2014.«

Den 18. nov. beskrev en lignende artikel for Associated Press,
»Mens Trump taler om mur, bygger Kina broer til Latinamerika«,
af Joseph Goodman, at, »i Ecuador, en dollar-økonomi, der
kæmper med en dyb recession, indviede Xi den 18. nov. landets
største vandkraftsdæmning, der blev bygget af et kinesisk
selskab og betalt for med nogle af de næsten $8 mia. som er
udlånt til landet siden 2007«. Og også, »i Venezuela
underskrev chefen for det statsstyrede China National
Petroleum Corp. den 17. nov. en aftale til $2,2 mia. om i
fællesskab at styrke olieproduktionen, som er nødvendig for at
løfte OPEC-nationen ud af en krise, der er mærket af en
alvorlig fødevaremangel og en trecifret inflation«, skrev
Goodman og citerede landets præsident: »’Vi overrækker al vor
tak for al den støtte, I har givet Venezuela under de
vanskelige år 2014, 2015 og især 2016’, sagde en tydeligt glad
præsident Nicolas Maduro ved underskrivelsesceremonien. ’Vores
storesøster Kina har ikke overladt Venezuela til sin egen
skæbne i disse vanskelige tider.’«
En langt mere overbevisende analyse end disse her nævnte har
den tyske statskvinde, Helga Zepp-LaRouche, leveret i sin
analyse af den flok på seks ’lamme atlanterhavsænder’ – Obama
og fem europæiske ledere – i sin seneste lederartikel til
avisen Neue Solidarität, »De ’lamme ænders’ revolte i Berlin:
Historiens
musik
spiller
andetsteds«
http://www.solidaritaet.com/neuesol/2016/47/hzl.htm (kommer på
dansk her på hjemmesiden).
Foto: Kinas præsident Xi Jinping og hans hustru, Peng Liyuan,
vinker farvel fra deres fly, da de forlader Quito, Ecuador,
fredag, den 18. nov., 2016. Xi var i Ecuador i 2 dage før han
rejste videre til Peru, for at deltage i APEC-topmødet.

