Organisationen for islamisk
Samarbejde forpligter sig til
koordineret
støtte
til
Afghanistan;
verden må skride til handling
– vores ’historiske mission’
Den 19. december (EIRNS) – I søndags mødtes Ministrenes Råd
fra Organisationen for islamisk Samarbejde (OIC) i et
ekstraordinært samråd (session) i Pakistan og blev enige om
forslag for koordineret humanitær støtte til Afghanistan, samt
økonomiske tiltag. Mekanismer for at følge disse til dørs blev
fastlagt, således at OIC’s beslutninger kunne realiseres. Mere
end 70 delegerede deltog, som repræsenterede medlemslande,
gæstenationer, internationale, finansielle og FN-relaterede nødhjælpsagenturer. Med 57 medlemslande er OIC den næststørste
sådan organisation efter De forenede Nationer. Men selv med
dette, vil det som vil bestemme hvad der sker med den
afghanske
befolkning
og
nation,
den
større
omkringliggende region, samt verdenssituationen, være
en nødvendig forandring i tilgangen, væk fra den dødelige
geopolitik og påbegyndelsen af fælles, positiv handling blandt
stormagterne.
Dette blev understreget i fredags – åbningsdagen af det tre
dage lange OIC-møde i Islamabad – af Schiller Instituttets
præsident, Helga Zepp-LaRouche, som deltog i en diskussion,
der blev vist på Pakistans nationale TV, PTV, som nøje fulgte
OIC-begivenheden. Hun sagde følgende: »I en vis forstand er
det at samle alle internationale kræfter for at hjælpe
Afghanistan, efter min mening en af de allervigtigste,
historiske missioner. På en vis måde tror jeg, at hele

menneskeheden er som en laser, koncentreret om hvad der sker i
Afghanistan. Så, jeg vil virkelig håbe, at alle de deltagende
og berørte nationer vil fordoble og flerdoble deres
anstrengelser for at gøre redningen af Afghanistan til et tema
for hele verden, fordi det er det lige nu. Og jeg mener, at
alle fremgangsmåder må tages i brug: medier, FN, konferencer.
Der bør være et trommeslag, et trommeslag for at vække verdens
samvittighed, fordi jeg tror, at dette er en slags bedømmelse
af vores evner som menneskehed: er vi i stand til, moralsk, at
overleve eller ej?«
Hvad der sker her til aften er, at tilsagn begynder at komme
fra OIC-nationer, angående donationernes størrelser, som har
til formål at yde den hårdt tiltrængte støtte. Baseret på de
første udmeldinger omfatter rammerne for den tildelte bistand
flere funktioner. En resolution om, at OIC vil oprette en
Humanitær Fond og et Program for Fødevaresikkerhed blev
enstemmigt vedtaget. OIC-mødet opfordrede til, at den
eksisterende Islamiske organisation for Fødevaresikkerhed
(IOFS) arbejder med dette nye Program for Fødevaresikkerhed
for Afghanistan, herunder brugen af IOFS-reserver, hvis
dette giver mening. Den Humanitære Fond står til at blive
operationsklar i løbet af det første kvartal i 2022, under Den
islamiske Udviklingsbanks regi.
I Kabul skal den eksisterende OIC-mission styrkes med større
logistiske, finansielle og menneskelige ressourcer for at gøre
det muligt for den at koordinere operationer med globale
agenturer og partnerskaber. Under disse inkluderes de åbenlyse
FN-agenturer, fra UNICEF til Verdens Fødevareprogram, samt
andre organisationer. En prioritet vil blive lagt på at
samarbejde med Verdens Sundhedsorganisation indenfor vacciner
og medicinske forsyninger.
Der vil være støtte til de afghanske flygtninge, som er
flygtet til nabolande, og til de internt fordrevne i
Afghanistan selv. Det vurderes, at 665.000 mennesker er blevet
fordrevet blot imellem januar og september 2021, udover de

allerede 2,9 millioner fordrevne i deres nation. Kortfattet:
60% af befolkningen på 38 millioner mennesker trues med hungersnød og manglen på livets fornødenheder.
Konferencen bød velkommen til Usbekistans tilbud om, i
fællesskab med FN, at skabe et regionalt, logistisk knudepunkt
i byen Termez for at håndtere fragten af humanitært materiel
til Afghanistan. OIC-mødet godkendte ambassadør Tarig Ali
Bakhit Salah, assisterende generalsekretær for humanitære,
kulturelle og familiære Anliggender ved OIC-sekretariatet, som
OIC’s Særlige Udsendte i Afghanistan for OIC’s Generalsekretær
for at koordinere indsatsen og rapportere til OIC.
Det meddeles af AP Pakistan (APP), at der var en indtrængende
appel for at bygge storstilede projekter i det multinationale
område for at tilvejebringe genopbygning og udvikling.
Overordnet set burde dette inkludere energi-, transport- og
kommunikationsprojekter. To af disse var TAPI-rørledningen og
TAP-ledningen, som skal overføre strøm mellem Turkmenistan,
Afghanistan og Pakistan. Diskussionens deltagere henledte
opmærksomheden på vigtigheden af
Den økonomiske
Samarbejdsorganisations 15. topmøde, som mødtes den 28.
november 2021 i Ashgabat i Turkmenistan.
Det andet område af OIC-initiativer, parallelt med arbejdet
indenfor humanitær støtte, fødevarehjælp og anti-pandemiske
tiltag, er i skabelsen af bank-, kredit- og relaterede
rammebetingelser, som skal tjene en genetableret, fungerende økonomi, samt til genopbygning. Ifølge
APP vedtog Udenrigsministrenes Råd, at de første
forhandlinger, »der skulle frigøre finansielle og bankrelaterede veje for at genoprette likviditet, samt finansiel og humanitær assistance«, burde begynde under
vejledningen af OIC’s Generelle Sekretariat og Den islamiske
Udviklingsbank.
APP
tilføjede,
at
deltagere
diskuterede
at
»udforske
realistiske
måder,
hvorpå Afghanistans finansielle aktiver kunne frigøres«.

Det er her, at en direkte konfrontation kommer ind i billedet
med London, Washington D.C. og medsammensvorne, der uberettiget insisterer på at tilbageholde 9,5 milliarder
dollars af Afghanistans statsaktiver, som er svært nødvendige
for regerings- og økonomiske funktioner. En særlig styg,
dobbeltmoralsk offentlighedskampagne finder sted i USA,
hvor åbne breve blev offentliggjort i den seneste uge, hvor
krokodilletårer blev fældet, og det blev påstået, at nogle af
de 9,5 milliarder dollars burde blive frigivet og
brugt til »direkte at afhjælpe det afghanske folk«, men kun
hvis de kunne overføres direkte til FN og andre
agenturer, hverken relateret til Kabul-regeringen eller
Taliban. Et af brevene var fra forhenværende militære
personligheder, som står i forbindelse med det berygtede
Atlantiske
Råd,
og
det
andet
brev
var
fra
39
kongresfolk, enten uvidende, blåøjede, korrupte eller alle
tre.
Ingen nation eksisterer uden fungerende institutioner. Ingen
uafhængighed er mulig uden økonomisk suverænitet. At
tilbageholde finansielle midler, eller på uberettiget vis
kontrollere beslutningstagningen over benyttelsen af disse, er
ensbetydende med at ødelægge en nation. Dette vil fuldføre
opgaven gennem folkemord, hvilket 20 år med militær
tilstedeværelse og manglen på udvikling ikke var i stand til i
Afghanistan. Dette er en moralsk prøve for Vesten.
Hvad de finansielle midler bør bruges til, samt hvad der
generelt må gøres i Afghanistan, er præsenteret i et nyudgivet
EIR-interview med Dr. Shah Mehrabi, som i 20 år sad i
bankbestyrelsen i DA Afghanistan Bank, Afghanistans
centralbank.
Vores rolle i at udbrede sådanne politiske tiltag er
uundværlig, parallelt med at bringe sandheden om
størrelsesordnen af Afghanistans krise, som fuldstændig
udelukkes af den transatlantiske presse. Zepp-LaRouches opråb
for Operation Ibn Sina, som vil skabe en moderne

sundhedsplatform i landet, er en opfordring til at verden
agerer.
At
rette
lyset
på
Afghanistan,
og mobilisere for det som må gøres, udbreder forståelse af
nødvendigheden for at gøre en ende på grebet fra den
imperialistiske udenrigspolitik og det globalistiske
finanssystem overalt, som nu bryder sammen og truer med
atomkrig.
Helga Zepp-LaRouche afsluttede sine bemærkninger på PTV den
17. december, ved at sammenfatte situationen således: »Så, i
en vis forstand tror jeg, at Afghanistans skæbne og
menneskehedens skæbne er langt tættere forbundet end de fleste
mennesker kan forestille sig.«
Links:
Et EIR-interview med Dr. Shah Mohammad Mehrabi, som sidder i
den regerende bestyrelse af Afghanistans centralbank (Da
Afghanistan Bank), er blevet offentliggjort i video- og
tekstformat. Heri går han i dybden med det, som er nødvendigt
for at Afghanistan kan fungere økonomisk. Interviewet har
titlen: »Amerikansk politik ’kvæler det afghanske folk’«:
https://schillerinstitute.com/blog/2021/12/18/interview-with-dr-shah-mehrabi-u-s-policy-is-suffocating-the-afghanpeople/
Fire repræsentanter for Schiller Instituttet blev interviewet
på Pakistans PTV i forbindelse med OIC-konferencen:
Stifteren af Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, og
Hussein Askary:
https://schillerinstitute.com/blog/2021/12/19/pakistan-tv-special-broadcast-on-oic-extraordinary-meeting-on-afghanistangets-briefing-from-helga-zepp-larouche-hussein-askary/
Harley Schlanger:
https://youtu.be/_sb7eD5sLdc

Karel Vereycken:
https://www.youtube.com/watch?v=Td7T64hPNq0

