Yemens
premierminister
støtter Schiller Instituttets
opfordring
til et nyt internationalt
Bretton Woods-kreditsystem
Premierministeren for Yemens nationale befrielsesregering i
Sanaa, Abdel-Aziz Saleh Bin Habtour, mødtes lørdag med Fouad
Al-ghaffari, formand for BRICS Ungdom i Yemen, på førstnævntes
kontor. På dette møde gav premierminister Habtour udtryk for
sin støtte til Schiller Instituttets opfordring til at
nedsætte et ad hoc-udvalg for et nyt internationalt Bretton
Woods-system. Han udtrykte også sin glæde over at være blandt
underskriverne af denne opfordring.
Disse oplysninger blev overbragt af Al-Ghaffari personligt til
EIR.
I øvrigt blev mødet mellem Habtour og Al-Ghaffari offentligt
annonceret af premierminister Habtours ministerkontor på
Facebook. Den officielle tjeneste meddelte, at drøftelsen
mellem Habtour og Al-Ghaffari handlede om den fremragende
rolle, som BRICS Ungdom indtager i Yemen for at informere og
opbygge vidensgrundlaget for BRICS-gruppens betydning i
verdensøkonomien og det politiske liv. Habtour indvilligede i
at være vært for og sponsorere den anden BRICS-dag i Yemen den
23. november, i anledning af den første BRICS-dag, som
formanden for Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, den
franske politiske leder Jacques Cheminade og andre medlemmer
af Schiller Instituttet og LaRouche-Organisationen, først og
fremmest den afdøde Marsha Mallouk, talte til.
På mødet blev det ligeledes drøftet, hvor vigtigt det er at

styrke de yemenitisk-kinesiske forbindelser og fremme det
økonomiske samarbejde mellem de to nationer. På denne baggrund
drøftede premierminister Habtour og Al-Ghaffari nødvendigheden
af at sende et mødereferat til den kinesiske premierminister,
Li Keqiang, idet Kina er den nuværende formand for BRIKS, om
Yemens forhold til denne vigtige sammenslutning.
Premierminister Habtour erklærede endog, at hans kontor vil
undersøge idéen om at opkalde en gade i hovedstaden Sanaa
efter BRIKS. Drøftelserne anbefalede endvidere en undersøgelse
af Kinas hvidbog om forbindelserne mellem Kina og den arabiske
verden, der blev offentliggjort i januar 2016 forud for
præsident Xi’s besøg i Egypten og Saudi-Arabien. Habtour og
Al-Ghaffari var også enige om vigtigheden af at fremme
undervisningen i kinesisk sprog i Yemen, da dette vil have
vigtige politiske og økonomiske betydninger for fremtiden.
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