BRICS sætter dagsorden for
global udvikling –
USA må gå med for at oprette
en ny verdensorden, baseret
på fred gennem udvikling
Den enorme dynamik ved topmødet mellem BRICS-landene
(Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) den 25.-27.
juli i Johannesburg, og især BRICS’s ‘Afrika Dialog Forum’,
der fandt sted ved samme lejlighed, har samlet det meste af
verden omkring flere nøglekoncepter: Fred gennem udvikling;
‘BRICS-plus’ som kernen i et nyt syd-syd-forhold, eller
’Globale Syd; ‘det Nye Silkevejs-koncept som basis for “nye
drivkræfter bag udvikling; “atomkraft for alle nationer, med
Rusland i spidsen; og det presserende behov for internationalt
samarbejde om udviklingen af Afrika og Sydvestasien fra
århundreder med koloniale krige og udbytning.
Overvindelsen af det britisk/saudisk-skabte
terroristnetværk i Syrien, tilvejebragt af det åbne samarbejde
mellem Trump-administrationen og Putin-administration i
Rusland, og den lovende omformning af den koreanske halvø
tilvejebragt af samarbejdet mellem Trump, Xi Jinping, Putin og
den sydkoreanske præsident Moon Jae-in, giver bare et glimt af
hvad der kan opnås gennem strategisk samarbejde mellem de
store magter, der bryder med det Britiske Imperiums
geopolitiske opdeling af verden i øst versus vest.
Den tidligere amerikanske diplomat James Jatras, der talte ved
en konference afholdt af Schiller Instituttet i New York City
i juni, udgav i lørdags en kraftig artikel i Strategic Culture
med titlen “Vil de næste skridt vedrørende Iran pege imod en

ny ’de tre store’ eller 3. Verdenskrig?” Med ’de tre store’,
henviser han til USA, Rusland og Kina, idet han noterer, at
Trump konsekvent har afvist rollen som ‘verdens politimand’,
som pålagt USA af de anglofile neo-konservative, alt imens han
også afviser den afindustrialisering, der fulgte med den
radikale ‘frihandelspolitik’, der også kommer fra briterne.
Med henvisning til professor Michael Klare påpeger artiklen
korrekt, at Trump konsekvent har presset på for en ‘tripolær
verdensorden’ med USA, Rusland og Kina, der arbejder sammen.
Hvorfor ville Trump vende sig imod myten om ‘verdens eneste
supermagt” i en Pax Americana? Klares indsigt: “I den
Trump’ske tankegang er dette land blevet svagt og overstrakt
på grund af dets ukritiske overholdelse af de fremherskende
forskrifter for den internationale liberale orden, der kræver,
at USA påtager sig opgaven med at være politimand for verden,
alt imens de giver dets allierede økonomiske og handelsmæssige
fordele til gengæld for deres loyalitet. “En afvisning af den
mislykkede rolle (hvilken, som Klare ikke nævner, er den
britiske vision af ‘britiske hjerner og amerikansk råstyrke’,
som opretholder imperiet) ville tillade “fremkomsten af et
mindre belastet, stærkere Amerika – omtrent som et stærkere
Rusland er opstået fra Sovjetunionens vrag i dette århundrede,
og et stærkere Kina fra vraget af maoismen.”
Jatras advarer om, at hvis det igangværende kupforsøg mod
Trump skulle lykkes, ville en regering under Mike Pence bringe
‘det gamle regime’ tilbage, den “neoliberale, unipolare
orden”, som hurtigt ville sætte sig i bevægelse for at knuse
Trumps samarbejde mellem ‘de tre store’. Resultatet ville være
en “katastrofe af bogstaveligt talt ufattelige proportioner,
en katastrofe, som Trump har forsøgt at stoppe.”
Dette er en afspejling af LaRouches halvtreds år
lange perspektiv, der blev lanceret for halvtreds år siden, et
perspektiv, med en afslutning af den permanente krigsførelse
og nedskæringspolitik under det Britiske Imperium, der drives
af London og Wall Street. LaRouche hævdede, at dette kun kunne

opnås ved en sammenkomst af alle suveræne national-stater
baseret på menneskehedens fælles mål. Dette er nu klart inden
for rækkevidde. Næsten hele Asien, Afrika og Latinamerika er
nu forenet bag dette princip gennem BRICS og den Nye Silkevej.
EU smuldrer, mens en ny italiensk regering fører an i et brud
med EU-diktaturet og en fornyelse af samarbejdet med Rusland
og Kina. Den nyvalgte italienske premierminister Giuseppe
Conte mødes mandag med præsident Trump i Det Hvide Hus.
På trods af den ekstreme fare er det et historisk øjeblik, der
kalder på stor optimisme og fuldt engagement, et øjeblik, og
en mulighed, som ikke må gå tabt.

