Fremkomsten
af
en
ny,
retfærdig
verdensøkonomisk
orden finder sted;
britisk kupforsøg i USA må
slutte.
Leder fra LaRouchePAC den 31. juli 2018 — Betydningen af
BRICS-nationernes 10. årlige topmøde i Sydafrika i sidste uge
er, at fremkomsten af en ny verdensøkonomisk orden nu finder
sted. Dette var tydeligt i udtalelser og handlinger fra
statsoverhovederne for Kina, Rusland, Indien og andre, men
blev også afspejlet i ‘BRICS-Plus’ gæstenationernes engagement
i den opsøgende indsats rettet mod “det Globale Syd”; BRICSPlus gæstenationerne repræsenterede systematisk alle de større
regionale økonomiske fællesskaber på den sydlige halvkugle,
fra Fællesmarkedet (Mercosur) i Sydamerika, til den Afrikanske
Union (AU), til Organisationen for Islamisk Samarbejde (OIC),
og videre til Sydøstasien. Allerede inden BRICS-topmødet
trådte sammen, havde Præsident Xi Jinping og premierminister
Narendra Modi hver især besøgt Rwanda, som præsiderer for den
Afrikanske Union i 2018.
Processen bevæger sig hurtigt. Millioner af
mennesker ønsker at udvikle sig og bevæge sig fremad. For
eksempel sagde præsident Recep Tayyip Erdogan i Johannesburg,
at hans nation, Tyrkiet, burde tilslutte sig BRICS, og gøre
det til “BRICST.” Bemærk at Tyrkiet i 2018 har formandskabet i
Organisationen for Islamisk Samarbejde, som har 57
medlemsstater, heraf 47 der har et muslimsk flertal, og
kollektivt repræsenterende 1,3 mia. mennesker. Erdogans
økonomiske rådgiver, Cemil Ertem, forklarede den 25. juli, at
en “ny politik” begynder at blomstre i østlige lande i

modsætning til krisen i Vesten. Ertem sagde, at det udvidede
BRICS kan være den økonomiske “ækvivalent” til ‘Archimedes
løftestang’, der flyttede verden. “Opfølgningsplaner fra
BRICS-topmødet omfatter for eksempel åbninger af nye filialer
af kreditbanker til udvikling. En ny filial af BRICS’s Ny
Udviklingsbank åbnes snart i Sao Paolo, Brasilien og derefter
i Brasilia.
Ved afslutningen af BRICS-topmødet, udsendte Helga
Zepp-LaRouche en artikel, “BRICS-landene er i centrum af en
ny, retfærdig verdensøkonomisk orden! eller hidtil uset i
historien: Hvordan Kina forandrer af verden!” Hun sagde, at
topmødet var “formet af den Nye Silkevejs ånd. Det betyder
intet mindre, end at en ny æra for menneskeheden er påbegyndt,
en æra, hvor alle nationer i verden har ret til udvikling på
grundlag af videnskabelige og teknologiske fremskridt.”
I direkte modsætning til denne fremgang, kom så
den ulykkelige handling med mordet på den øverste ingeniør for
‘Den Store Etiopiske Renæssance-Dæmning’ på den Blå Nil,
Simegnew Bekele den 27. juli. Dette er et morderisk signal til
ingeniører og forskere overalt om at holde sig væk fra
udvikling. Give op Skjule sig.
Indtil videre har politiet ikke udsendt nogen
endelig udtalelse om, hvem der er ansvarlig. Men – cui bono –
poteaftrykket af en britisk operation er tydelig. Selv om der
er modsætninger internt i Etiopien, forklarer det ikke
målrettede snigmord. For fem uger siden var der også
mordforsøget på Etiopiens nyvalgte premierminister Abiy Ahmed,
som arbejder aktivt for samarbejde, for fred og udvikling
overalt på Afrikas Horn.
Disse målrettede drab og mordforsøg bringer
mindelser om lignende tilfælde, foretaget af den britiske
geopolitiske flok på et andet kritisk tidspunkt i nyere tid. I
Tyskland var der mordene på fortalerne for udvikling, Buback

(1977), Herrhausen (1989), Rohwedder(1991) og andre
– tilskrevet ‘Rote Arme Fraktion’, en britisk løgnehistorie –
og lignende operationer.
Tiden er nu inde til at gøre alt for at sætte en
stopper for denne neo-imperialistiske ondskab, én gang for
alle. Vi må stoppe kupforsøget af britisk herkomst mod
præsidentskabet for USA. Dette gør det muligt for den
transatlantiske blok at slutte sig til den historiske
revolutionerende globale udvikling, der nu dukker frem. For
hver dag som kupforsøget fortsætter, blokeres der for
strategiske muligheder, kritiske møder forsinkes og faren for
en total krig og kaos forøges.
I dag var der nye signaler af den form for
positive udenlandske relationer, som burde finde sted mellem
lederne af USA, Kina, Rusland og andre. På den fælles
pressekonference i Det Hvide Hus med præsident Trump, sagde
den besøgende italienske premierminister Giuseppe Conte, at
“forholdet mellem de Forenede Stater og Rusland er
grundlæggende … [for] stabilitet og sikkerhed.” Præsident
Trump, der gik med til at mødes med præsident Putin, sagde, at
han også er parat til at mødes med Iran, hvor som helst og når
som helst. Trump sagde: “Jeg tror på møder.”

