Lovende
strategiske
forandringer
– men Europas politikere er
forblindede af geopolitik.
Af Helga Zepp-LaRouche
11. februar, 2017 – Imellem de store magter USA, Kina, Rusland
og Japan indgås der i øjeblikket, på basis af gensidige
fordele, helt nye alliancer, der potentielt kan etablere et
højere fornuftsplan og i realiteten indlede en ny æra i
historien.
Men i Europa huer dette hverken de neokonservative og
neoliberale eller de fleste af de venstreorienterede, og slet
ikke de ’grønne’, der alle på forskellig vis er så optaget af
at hyperventilere over Trumps valgsejr, at de nærmest opfører
sig, som om de var bedøvet, når det kommer til de store
forandringer på den politiske verdensscene.
Selv sådanne tidligere, åbenlyse atlantisister som den tyske
finansminister Wolfgang Schäuble ser, konfronteret med USA’s
nye præsident Trump, pludselig et håb i Kinas rolle – en
nærmest kostelig ironi. Tilhængerne af den geopolitiske
doktrin i Europa er stærkt ophidset. De forstår ikke længere
verden. Pippi Langstrømpe-princippet, »To gange tre giver fire
plus tre giver ni! Jeg laver verden, kvittevittevit, som jeg
vil« – virker ikke længere. Chokket over den mislykkede,
unipolære geopolitik kan på en måde sammenlignes med dengang,
Kopernikus’ heliocentriske verdensbillede blev afløst af
Johannes Keplers idé om et harmonisk og sammensat univers.
Mellem USA og Kina udvikler der sig nu et håb om et
konstruktivt samarbejde, efter et brev fra Trump til Xi

Jinping og en efterfølgende telefonsamtale, som Det Hvide Hus
beskrev som »udførlig og yderst hjertelig«, og hvor Trump
bekræftede USA's politik for Ét Kina. Med Trumpadministrationen er der en mulighed for, at USA tager imod
tilbuddet fra Kina om »en ny type af relationer mellem
stormagterne«, og som blev bevidst ignoreret af Obama. Denne
nye model for relationer bygger på, at man absolut anerkender
den
andens
suverænitet,
respekterer
forskellige
samfundssystemer og politiske systemer, ikke blander sig i
hinandens indre anliggender og samarbejder om fælles
interesser. Der består således ikke nødvendigvis nogen
modsætning mellem Trumps »Amerika først!« og Xi Jinpings
«kinesiske drøm«.
Den japanske statsminister Shinzo Abes besøg i USA, hvor han
blandt andet medbragte et tilbud om investeringer, der ville
skabe 700.000 arbejdspladser inden for infrastruktur, står på
ingen måde i modsætning til dette forbedrede amerikanskkinesiske forhold. Abe henviste til Japans internationale
ekspertise inden for moderne infrastrukturbyggeri og tilbød at
bygge en magnettogslinje mellem Washington og New York,
hvorved præsident Trump ville kunne nå fra Det Hvide Hus til
Trump Tower på Manhattan på én time.
På et spørgsmål fra en japansk journalist, der antydede, at
Trumps regering muligvis ikke ville beskytte Japan mod et
»kinesisk angreb«, viste Trumps svar, at han ikke lod sig
lokke ind i denne geopolitiske fælde, idet han svarede: »Jeg
havde i går en meget, meget god samtale med Kinas præsident,
som de fleste af jer ved. Det var en meget, meget hjertelig
samtale. Jeg mener, vi er på vej til at komme rigtigt godt ud
af det med hinanden. Og jeg tror, at det også vil være til
stor fordel for Japan. Vi har samtaler med forskellige
repræsentanter fra Kina, og jeg mener, at det vil fungere
rigtig godt for alle, for Kina, Japan, for USA og alle andre i
området«. Desuden blev investeringer til en billion dollars
bragt på banen mellem præsidenten for internethandelsfirmaet

Alibaba, Jack Ma, og Trump, og der er stor interesse for
yderligere investeringer i opbygningen af den amerikanske
infrastruktur.
Oven i disse nye strategiske tiltag kommer, at den japanske
statsminister Abe har til hensigt at besøge Rusland to gange i
år, og at han sammen med præsident Putin har besluttet at
indgå et nært samarbejde om økonomisk udvikling af Kurillerne,
som Japan gør krav på. Med dette samarbejde, der også
indbefatter omfangsrige japanske investeringer i det
fjernøstlige Rusland, skal den gensidige tillid styrkes og
forudsætningerne for underskrivelsen af en fredsaftale mellem
de to lande skabes. Hertil hører intensivering af samarbejdet
om produktion af olie og gas, byggeri af nye lufthavne og
havne, modernisering af landbruget, bymæssig infrastruktur,
opbygning af vandledninger og kanaler såvel som opførelse af
medicinske centre.
Trump-administrationen understregede på sin side, at den ikke
havde noget imod et voksende samarbejde mellem Japan og
Rusland, men havde fuld forståelse for, at de to nabolande
ville forbedre deres bilaterale relationer.
Også Trumps meddelelse om, at han ville basere forholdet
mellem USA og Rusland på et godt samarbejde, finder god
genklang fra russisk side. I et interview med Isvestiya gav
udenrigsminister Lavrov udtryk for forhåbninger om, at
opbygningen af et konstruktivt forhold til gavn for begge
ville vise sig meget nyttigt, både for den russiske og den
amerikanske befolkning, og desuden have en positiv indflydelse
på hele verden.
Den russiske ambassadør i Kina, Andrej Denisov, bekendtgjorde
samtidig, at præsident Putin vil deltage i det store topmøde
om Bælt-og-Vej-initiativet, som Kina afholder i Beijing i maj
måned. Kina er, med stor intensitet, i færd med at forberede
dette topmøde, der skal konsolidere den Nye Silkevejspolitik.
Medlem af Statsrådet Yang Jischi understregede over for China

Daily, at der allerede var tyve statsoverhoveder, der havde
meddelt deres deltagelse, heriblandt, iflg. professor Wang
Yiwei, som er forfatter til en bog om Den nye Silkevej, også
præsident Trump – et besøg, som Kina ser frem til med store
forventninger.
I samme grad, som de store asiatiske stater og USA overvinder
de tidligere geopolitiske konflikter, øges mulighederne for,
at også de områder i verden, der tidligere var skueplads for
stedfortræderkonflikter, får positive perspektiver for
fremtiden. Således påpegede Tim Collard i China.org.cn, at,
med Kinas fremvækst som global, økonomisk magt, understøttet
af AIIB og Bælt-og-Vej-initiativet, steg også Kinas
beredvillighed til f.eks. at engagere sig økonomisk i
Mellemøsten og det øvrige Sydvestasien. Dermed vil der kunne
skabes en helt ny dynamik i området.
Selv New York Times så sig nødsaget til undtagelsesvis at
offentliggøre en objektiv og positiv artikel med overskriften,
»Glade afrikanere går på skinnerne med kinesisk hjælp«, hvor
ikke blot den nyåbnede jernbanestrækning fra Djibouti til
Addis Abeba, som Kina har bygget og finansieret, beskrives,
men også de forskellige projekter i Afrika, hvor Kina
investerer omkring 50 milliarder årligt. Denne strækning, der
skal være første del af den længe ønskede trans-afrikanske
linje fra det Indiske Ocean til Atlanterhavet, har allerede
ændret hele dynamikken, siger Abubaker Omar Hadi, leder af
havnen i Djibouti. Kina har en vision.
Sådan som det ser ud nu, er det kun Horst Seehofer, CSU's
præsident i Bayern, der fornemmer de nye strømninger. Han
tilstræber ifølge medierne at få et møde med Trump og har
desuden planer om et besøg hos Putin. Forbundskansler Merkel
derimod synes at ville med på rollen som forsvarer af »Det
frie Vesten« og udtalte for nylig, sammen med den polske
ministerpræsident Szydlo, at hun var imod en lempelse af
sanktionerne mod Rusland. Berlinregeringens understøttelse af
regimet i Kiev er en skandale. Desværre er det intet tegn på,

at repræsentanten for EU-etablissementet og SPD's
kanslerkandidat, Martin Schulz, med hensyn til sit
geopolitiske standpunkt over for Rusland og Kina, udgør et
alternativ til Merkel.
BüSo (Bürgerrechtsbewegung Solidarität, det tyske, politiske
parti, som Zepp-LaRouche er formand for) vil i valgkampen til
Forbundsdagen sætte alt ind på at påpege de enorme muligheder,
der for Tyskland ligger i et samarbejde med USA, Rusland,
Kina, Japan og mange andre stater, frem for alt i den
økonomiske opbygning af Sydvestasien og Afrika. Der frembyder
sig i øjeblikket en fantastisk chance for Tyskland for at
formulere en udenrigspolitik, der både er i Tysklands
egeninteresse, såvel som også i overensstemmelse med det, Xi
Jinping kalder »et skæbnefællesskab for menneskehedens
fremtid«. For tysk opfindsomhed, ingeniørkunst og
middelstandens produktivitet er lige netop det, som
opbygningen af verden behøver, og Tysklands deltagelse i den
Nye Silkevejs projekter og det internationale, videnskabelige
samarbejde vil også betragteligt forbedre beskæftigelsen her i
landet. Det vil sige: væk fra lavtlønsjob og uproduktivt
arbejde og hen imod højtkvalificerede og produktive
arbejdspladser, og dermed en højere levestandard for alle.
Eftersom man ved hyperventilation indånder for meget ilt og
udånder for meget kultveilte, bør alle de, der gør CO2udslippet ansvarligt for klimaforandringerne, hidse sig ned og
se på Trump, Kina og Rusland uden geopolitiske briller.
Foto: Japans statsminister Shinzo Abe med USA’s præsident
Donald Trump i Det Hvide Hus. Abe medbragte en pakke, der
kunne betyde store investeringer i amerikansk infrastruktur –
en af de ting, Trump under valgkampen sagde, han ville
investere store summer i – og et perspektiv, der kunne skabe
700.000 amerikanske, produktive jobs.

