Nyhedsorientering september 2014

HELGA ZEPP-LAROUCHE
»DEN NYE SILKEVEJSDAME« I KINA
Denne nyhedsorientering fokuserer på det succesrige besøg Helga-Zepp-LaRouche, der er gift med Lyndon LaRouche, grundlægger af Schiller Instituttet og leder af det tyske parti BüSo, havde til Kina de første to uger af september.
Hun fik mulighed for på konferencer, ved møder, i TV og i radio, at give LaRouche-bevægelsens input til, hvilken
videre vej Kina skal vandre i sin strategi for at bygge en Ny Silkevej og fremme BRIKS’ globale udviklingsdagsorden.
Samtidig fortsætter BRIKS’ arbejde med at bære frugt i form af et dramatisk skifte i Egypten til bygningen af en ny
Suez-kanal med egne midler og en national udviklingsstrategi. Den kinesiske præsident Xi Jinpings historiske tredages besøg i Indien fik etableret en tæt alliance mellem verdens to mest folkerige nationer.
For en opdatering på Camerons, Obamas og Fogh-Rasmussens forsøg på at skabe en ny kold (eller brandvarm)
krig på NATO-topmødet i Wales og forsøget på at bruge Ukraine som rambuk imod Rusland, og den parallelle undergang af Det britiske Imperium på trods af et knebent »Nej« til skotsk uafhængighed, så hør formand Tom Gillesbergs
tale fra den 11. september 2014 på www.schillerinstitut.dk/drupal/node/2104.

Interview med Helga Zepp-LaRouche, som
blev publiceret i kinesiske medier:
»Silkevejen udgør håbet om fred i verden«

21. august 2014 – Helga Zepp-LaRouche, leder af det tyske

parti BüSo og den internationale præsident for Schiller Instituttet, blev interviewet i Wiesbaden den 7. august af reportere fra det statslige kinesiske nyhedsagentur Xinhua. Interviewet blev to uger senere, som optakt til Zepp-LaRouches
to uger lange besøg i Kina i september måned, rundsendt
på kinesisk og publiceret i adskillige kinesiske tidsskrifter
og aviser, deriblandt den engelsksprogede avis China Daily.

»Ligesom den antikke Silkevej vil Det økonomiske Silkevejsbælte ikke alene kunne bringe folk sammen økonomisk, men også fremme udvekslingen af kultur og andet
mellem folkeslag og således blive til et fuldstændig nyt koncept for en fredsorden for det 21. århundrede«, siger Helga
Zepp-LaRouche, grundlæggeren af Schiller Instituttet, en
tysk, international tænketank for politiske og økonomiske
anliggender.
I en årrække har fru Zepp-LaRouche og Schiller Instituttet, som hun grundlagde, vedholdende opfordret til
etablering af en Eurasisk Kontinental Landbro, så vel som
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en verdensomspændende landbro, og da Kina annoncerede
sit forslag til Det økonomiske Silkevejsbælte, var det meget
spændende for hende. For et par dage siden interviewede
vore reportere hende i Wiesbaden, hovedstaden i den tyske
delstat Hessen.
»Jeg er meget glad, for dette er præcis, hvad verden i dag
har brug for. I ved, at under den nuværende økonomiske
struktur så lider mange lande under elendighed og den Nye
Silkevej tilvejebringer en gylden mulighed for verden til at
ændre dette.«
Ifølge Zepp-LaRouches og hendes kolleger er den Nye
Silkevej ikke blot en transportforbindelse, som binder
Europa og Asien sammen, men den har også en meget dybere betydning.
»Jeg mener, at den Nye Silkevej ikke kun bør være begrænset til Centralasien, men at idéen om Silkevejen kan
være med til at fjerne fattigdom og ændre verden.«
Helga Zepp-LaRouche besøgte Kina første gang i begyndelsen af 1970’erne og besøgte atter Kina i 1996 for
at deltage i en konference. Under sit besøg i Kina i år tog
hun højhastighedstoget fra Beijing til Shanghai. Hun var
forbløffet over den hastige, økonomiske udvikling, hun så.
Hun fortæller vore reportere: »Disse forandringer er uden
sidestykke. Jeg har aldrig set et land gennemgå en sådan
udviklingsperiode«, sukkede hun forbløffet. »Mange af verdens lande har et presserende behov for at gennemgå sådan
en forandring, Kina-stil.« Zepp-LaRouche er overbevist om,
at den Nye Silkevej, i den aktuelle, internationale situation,
manifesterer et win-win-koncept for samarbejde mellem nationer om virkeliggørelsen af deres fælles udvikling.
I maj måned sidste år nævnte den kinesiske premierminister Li Keqiang under sit besøg i Afrika, at Kina og
Afrika ville samarbejde om konstruktion af højhastighedstog, motortrafikveje og civil flyvning som et betydeligt,
tre-facetteret transportnetværk. I denne forbindelse sagde
Zepp-LaRouche: »Dette uddyber filosofien bag den Nye
Silkevej. Det er et spørgsmål om, hvordan man gennemfører en vision for det næste stadium i menneskehedens
evolution. Der er et behov i hele verden for at bygge infrastruktur frem til et punkt, hvor alle verdens nationer har
gavn af det.«
Zepp-LaRouche mener endvidere, at man inden for
rammerne af den Ny Silkevej kunne forberede og formulere en plan for en ny, økonomisk verdensorden, som
kunne overvinde etniske og historiske konflikter, og som
ville være til gavn for alle de deltagende lande. Den Ny Silkevej bringer håb til verdensøkonomien, og samtidig, med
lande, som står over for faren for terror og lignende problemer, tilvejebringer den en plan for at hjælpe dem med at
løse disse problemer. Zepp-LaRouche siger, at for at fjerne
terror og narkomisbrug må man udvikle en seriøs plan for
økonomisk udvikling. Hvis man kan sige til folk, at de, hvis
de arbejder sammen, kan opnå et bedre liv, så vil det fjerne
grundlaget for terrorproblemet.
Zepp-LaRouche ser, at forskellige lande og forskellige
områder står over for forskellige problemer, og at regionale
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konflikter kan forværre spændinger til en grad, at det kan
fremkalde truslen om en generel krig. Der er derfor behov
for at skabe en økonomisk udviklingsplatform, som er i
overensstemmelse med den menneskelige civilisations fælles interesse. »I denne forståelse er den Nye Silkevej det
vigtigste initiativ for et fredsinitiativ i verden«, sagde hun.
Zepp-LaRouche appellerer også til folk om at forlade
den forældede og rådne opfattelse, at nogle lande er for
evigt dømt til at være offer for fattigdom, mens andre altid
vil være fremgangsrige, og skabe en ny verdensorden, hvor
folkeslagene i alle nationer kan opnå en værdig tilværelse.
»Jeg mener, at den Nye Silkevej er præcis det, som behøves
for at hjælpe folk til at nå dette mål«, sagde hun.

I modsætning til Vesten opererer Kina ikke
på basis af geopolitik

15. september 2014 – Alt imens mange i Vesten højlydt

insisterer på de geopolitiske illusioner, der går ud på at
»hæmme« Kinas hastige, økonomiske vækst for at bevare
det amerikanske og europæiske overherredømme, så bragte
Helga Zepp-LaRouche, netop hjemvendt fra Asien, et helt
andet perspektiv om Kina med tilbage:
»Den kinesiske nation har en kultur, som ikke er imperialistisk, og hvis interesse består i yderligere at udvikle
menneskeheden, hvilket netop er konceptet bag idéen om
Den nye Silkevej.«
»Siden Deng Xiaopings reformer med at anvende de
korrekte, videnskabelige principper, har Kina virkeliggjort
den største, økonomiske transformation, noget land har
gennemført på denne planet. De befinder sig nu ved et
punkt, hvor de siger: Vi vil transformere de andre, endnu
uudviklede områder af Kina og hæve befolkningens levestandard, og frem for alt vil vi gøre denne udviklingsmodel
tilgængelig for alle i form af Den nye Silkevej, i traditionen
efter Den gamle Silkevej. Dette er et åbent koncept.
Alle inviteres til at deltage og bidrage. Det er udtrykkeligt inkluderende og ikke rettet mod de angivelige, geopolitiske interesser hos andre nationer eller grupper af nationer.«
»Det er en meget vigtig forskel. Det er ikke geopolitik,
men et dynamisk koncept om den menneskelige arts opadgående udvikling. Jeg vil opfordre alle vore seere, som ikke
tror mig, til at sende mig deres spørgsmål. Jeg er mere end
villig til at gå ind i en dialog med jer, for det er af afgørende
betydning for Tyskland, at vi forstår dette.«
I sit BüSo-webcast den 11. september blev Helga ZeppLaRouche spurgt om det alternativ til vestlig politik, som er
i færd med at udvikle sig omkring BRIKS. I sit svar kom
hun også ind på sine indtryk af sit besøg i Kina i slutningen
af august og begyndelsen af september.
Ikke alene fortsætter Kina med at gøre spektakulære
fremskridt med opbygning af infrastruktur over hele landet
– i et tempo, som er uhørt i Europa i dag, understregede
hun – men regeringen tilstræber samtidig at sikre, at befolkningen forbliver bevidst om sin lange og rige kulturelle arv,
såsom Den store Mur og Silkevejen. Hun fik selv et indtryk
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af dette under den ekskursion for at »fastlægge de faktiske
omstændigheder« omkring Den gamle Silkevej, som hun og
andre deltog i, i det vestlige Kina.
Hendes to uger lange besøg var pakket med møder og
konferencer, men hun ønskede at opregne summen af sine
oplevelser.
»Dette er af stor betydning: Vi må sikre, at den tyske
befolkning og andre i Europa og Amerika får en korrekt
forståelse af, hvad det er, der foregår i Kina med Silkevejen
og Kinas rumfartspolitik.«
Det, som man generelt hører fra tænketanke i Vesten,
sagde Zepp-Larouche, er, at Kina bare vil udvide sin indflydelse og fremme sin imperialistiske ekspansion, men »intet
kunne være mere forkert«, var hendes kommentar. Disse
vesterlændinge bedømmer Kinas økonomiske politik og
rumfartspolitik ved at projicere på Kina, hvad de selv gør,
når de forfølger geopolitiske interesser, ligesom EU gør det
og ønsker at ekspandere EU yderligere. Både den tidligere
EU-udenrigspolitiske repræsentant Solana og formand for
EU-kommissionen Barroso har sagt, at der ikke er nogen
grænse for EU’s ekspansion.
»EU er en neo-imperialistisk enhed, som forfølger geopolitiske interesser og anser dem for at være i åbenlys modstrid med andre landes angivelige geopolitiske interesser,
såsom USA’s, Ruslands, Kinas og BRIKS-gruppens. Det er
det, der er galt.«
Men det, der motiverer kinesisk politik, og det, som er
blevet ledestjernen for BRIKS og et voksende antal landes
forbundet med BRIKS, fortsatte Zepp-LaRouche, »er ikke
geopolitik. Folk i Vesten kan ikke engang forestille sig, at
der er lande, som ikke opererer på basis af neo-liberalisme,
monetarisme, positivisme og geopolitik, og med et sæt af
aksiomer, der måske ikke er identiske med, men er meget
lig, de tanker og principper, som Gottfried Leibniz[1] fremførte ved slutningen af det 17. århundrede og begyndelsen
af det attende – dvs. et ægte udviklingsperspektiv for menneskehedens universelle historie, som er helt sammenlignelig
med Den amerikanske Revolutions historie eller med John
Quincy Adams[2], en af USA’s første præsidenter, som sagde:
Vi behøver en alliance af suveræne republikker, som tilsammen deltager i menneskehedens mål til alles gensidige fordel.
»Det er eftertrykkeligt, hvad Kina gør i dag.«
Det er der mange mennesker, der muligvis ikke forstår,
eller ikke tror på, sagde Zepp-LaRouche. Men hun kan forsikre dem om, at Kina i øjeblikket opererer på baggrund af
5.000 års kinesisk historie, mere end noget andet land. Det
manifesterer sig, f.eks., i den rolle, som konfucianismen stadig spiller i Kinas identitet i dag, og også i andre »dejlige
ting«, såsom det kinesiske cuisine, som er verdensberømt.
Fodnoter:
[1] Læs: Fra Schiller Instituttets Temahæfte 4, juli 1997:
»Den klassiske kunstart kaldet fysisk økonomi« på www.
schillerinstitut.dk/drupal/node/2120.
[2] Se mere på »John Quincy Adams om den amerikanske republiks mission og dens forhold til Rusland« på
www. schillerinstitut.dk/drupal/node/1670.
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Tale af Helga Zepp-LaRouche transformerer
Beijing-konference om den Nye Silkevej

7. september 2014 – Helga Zepp-LaRouche talte i Beij-

ing til en stor forsamling den 5. september om »Et bælte,
en vej«, sponsoreret af China Investment Magazine, som er
en gren af den Nationale Udviklings- og Reformkommission, hovedorganet for rådgivning og planlægning af den
kinesiske regerings økonomisk politik. Som den første af,
hvad der planlægges at være en årlig tilbagevendende begivenhed, deltog mange forskere i forummet fra mange betydelige kinesiske tænketanke, der har til opgave at udvikle
et program for det Økonomiske Silkevejsbælte. Alt imens
diplomater fra flere ambassader deltog og var aktive i begivenheden, så syntes Schiller Instituttet at være den eneste,
udenlandske tænketank, som deltog i konferencen.
I en tale forud for fru Zepp-LaRouches tale understregede en anden taler, professor Bao Shixiu, Lyndon og Helga
LaRouches rolle i skabelsen af idéen om den Nye Silkevej.
I de ti minutter, som var afsat til hendes tale, gennemgik
hun Schiller Instituttets rolle i udviklingen af konceptet
med den Eurasiske Landbro i begyndelsen af 1990’erne,
som kulminerede ved Beijing-konferencen i 1996. Mens
flere økonomiske kriser afbrød det, der var tænkt at skulle
være en fredsorden for det 21. århundrede, så skabte præsident Xis tale i Astana, Kasakhstan, sidste år en ny bølge af
optimisme, som har transformeret verden. Hun forklarede
dernæst den finansielle krises natur og advarede om, at der
ventede en ny stor eksplosion forude og opremsede de »fire
love«, som Lyndon LaRouche har udviklet til at få verden
ud af krisen og drive den frem mod fremtiden: 1) Bankopdeling gennem Glass/Steagall-loven; 2) en Nationalbank
i traditionen efter Hamilton; 3) en Hamiltonpolitik med
øremærkede kreditter til infrastrukturopbygning på basis
af langfristede aftaler; og 4) et rumprogram som videnskabelig drivkraft med det formål at udvikle fusionskraft og
udvindingen af helium-3 på Månen, der kan fungere som
brændsel til programmet. Hun opfordrede dernæst indtrængende til, at programmet med den Nye Silkevej blev
udarbejdet med henblik på at trække verden væk fra geopolitik og i stedet etablere et nyt paradigme, baseret på menneskehedens fælles interesser.
Hendes tale løftede omgående hele konferencen op på
et højere niveau og, for dem, som ikke kendte fru ZeppLaRouche, kom det som noget af en overraskelse. Under
spørgedelen af aftenens session var der imidlertid en tendens til at vende tilbage til spørgsmålet om »geopolitik«, der
krævede flere interventioner fra Helga Zepp-LaRouches
side for at få tingene tilbage på rette spor. På et tidspunkt
reagerede en noget utilfreds professor, som syntes at være
udmærket tilfreds med at bevare Kina primært som et landbrugsland, på, hvad han troede, hun havde sagt. Om han
havde misforstået det, eller ganske enkelt gav sin utilfredshed luft, så gjorde flere af talerne en særlig indsats for at
rose det perspektiv, som hun havde rejst.
Der deltog også flere unge mennesker, og et af dem
rejse sig på dette tidspunkt og sagde, at han slet ikke havde
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haft til hensigt at tale, men at han følte det var nødvendigt på
dette tidspunkt for at understrege betydningen af det, ZeppLaRouche havde sagt, for Kina. Den omstrejfende professor blev sandsynligvis passende tugtet, da han ikke kom med
yderligere bemærkninger under resten af konferencen.
Ved den efterfølgende banket kom mange af deltagerne op til hendes bord for at udbringe en skål for Helga
Zepp-LaRouches bidrag, og arrangørerne var himmelhenrykte over konferencen, som de følte var blevet løftet op på
et højere niveau pga. hendes deltagelse.
Læs hele Helga Zepp-LaRouches tale på:
www.schillerinstitut.dk/drupal/node/2134

Helga Zepp-LaRouche optræder på CCTVudsendelse i Kina, som mindes afslutningen
af Anden Verdenskrig i Asien og sejren over
fascismen

3. september 2014 – I dag deltog Helga Zepp-LaRouche
på den kinesiske tv-station CCTV’s program »Dialog – idéer tæller«, der fremfører nyhedsanalyser i bedste sendetid.
Hun deltog i et panel, som drøftede, hvorfor Kina havde
besluttet at gøre 3. september til en national mindedag for
sejren over fascismen i Asien. Zepp-LaRouche befandt sig i
studiet med Tao Wenshao, en ph.d.-forsker ved det Kinesiske Akademi for Sociale Videnskaber (CASS), mens Yoichi
Shimatsu, tidligere redaktør for Japan Times Weekly, deltog
over en satellit-forbindelse.
Som svar på et spørgsmål om den japanske regerings
krigeriske politik over for Kina, kom Helga med den overordnede pointe, at præsident Obama har lanceret en »Asia
Pivot«-doktrin, omdrejningspunkt Asien, som er centreret
omkring en ny militærdoktrin ved navn Air Sea Battle – krig
i luften og på vandet – som er kilde til ustabilitet i området.
Hun citerede Obamas meddelelse i april 2014 om, at
USA skiftede over fra en politik, der var neutral i spørgsmål
om territoriale stridigheder mellem Japan og Kina, og til en
politik, som støtter op om Japans territoriale krav.
Forespurgt om, hvordan de kinesisk-japanske relationer kunne forbedres, behandlede Helga spørgsmålet ud fra
standpunktet om Tyskland, som havde begået forfærdelige
forbrydelser under Anden Verdenskrig, men som fuldt ud
angrede disse forbrydelser og nu fremstår som en nation,
som man har tillid til. Hun nævnte Japans fortsatte mørklægning af Nanking-massakren og opfordrede til oprettelsen
af en kommission, der skal forestå en ærlig og uafhængig,
historisk undersøgelse, som det første skridt til at etablere
tillid. Hun citerede general Douglas MacArthurs rolle i udformningen af den japanske fredsforfatning efter krigen,
og hun bemærkede premierminister Abes genfortolkning
af dette dokument med støtte fra Obama. Hun erklærede
skarpt, at i en alder, hvor man har termonukleare våben,
kan konflikter ikke løses gennem krig. Hun understregede,
at dette ikke kun er et problem i Stillehavsområdet, men er
et globalt problem, idet hun bemærkede, at NATO er i færd
med at inddæmme Rusland, og at vi således befinder os på
randen af en potentiel katastrofe.
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Som afslutning på det 22-minutter lange indslag blev
Zepp-LaRouche spurgt om »statsminster Abes økonomiprogram« og konsekvenserne af det netop afsluttede topmøde i Tokyo mellem Abe og den indiske premierminister
Modi. Hun fremførte, at der en anden, primær dynamik i
området, som er drivkraften i den økonomiske situation i
det asiatiske Stillehavsområde og videre endnu. Hun nævnte Xi Jinpings Nye Silkevej, det nyligt indgåede russisk-kinesiske partnerskab, BRIKS-topmødet i Brasilien, og de efterfølgende møder mellem lederne af BRIKS og resten af
de sydamerikanske landes statsoverhoveder, AIIB (Asiens
Investerings-Infrastrukturbank) og NDB (Den Nye Udviklingsbank). Hun beskrev alle disse udviklinger som meget
lovende og stillede dem i kontrast til Abenomics, som har
trukket Japan dybere ind i London og Wall Street-finanssystemet, der har kurs mod et kæmpekrak. Hun nævnte USA’s
manglende evne til, i kølvandet på krisen i september 2008,
at løse problemet med for-store-til-at-lade-gå-ned-bankerne og bemærkede, at disse i dag er 40 % større, end de var
forud for 2008-nedsmeltningen. Hun sagde, at London og
Wall Street-systemet har kurs mod en nedsmeltning, og at
Japan er for tæt sammenknyttet med det til, at det kan undgå
ødelæggelsen. Hun satte dette i kontrast til systemet med
projektfinansiering, som er ved at fremkomme som et alternativ, der vedtages af mange nationer.
Begge de to andre gæster var enige i nogle af Helgas
kritikpunkter af Abes og Obamas politik, især kritikken af
den højre-militaristiske drejning, der har fundet sted i Japan, siden Abe er kommet til magten; men de var mere
tilbøjelige til at håbe, at der ville ske en nedtrapning af
spændingerne.
»Dialog – idéer tæller« når ud til et stort publikum i
Kina og har på verdensplan en abonnementskreds, der tæller 80 millioner.

Helga Zepp-LaRouche siger: Bekæmp IS
gennem udvikling; Gør ørkenen frugtbar

10. september 2014 – I et af sine mange interviews med
kinesiske medier i den første uge af september fik Helga
Zepp-LaRouche stillet det afgørende spørgsmål: Hvordan
bekæmper man ISIS og lignende terrorgrupper? Fru ZeppLaRouche, som i årtier har været forkæmper for det, som
nu er Kinas »Ny Silkevejspolitik«, svarede, at langfristet og
højteknologisk, økonomisk udvikling er nøglen. Spørgsmålet til hende kom fra intervieweren Zheng Chenguang fra
China Radio International.
CRI: »Hidtil har den eneste mulige løsning for alle disse
vestlige regeringer været simpelt hen at bombe ISIS, men
det vil ikke løse problemets rødder. De talte om mere samarbejde og koordinering fra forskellige lande for at løse problemet. Kan De pege på nogle af de mere konkrete bestræbelser, som kan udføres for at afholde det fra at sprede sig …«
Zepp-LaRouche: »Allerede tilbage i november 2012
arrangerede Schiller Instituttet en konference i Frankfurt,
hvor vi præsenterede en omfattende freds- og udviklingsplan for hele området, fra Kaukasus i Centralasien, til Afseptember 2014

ghanistan og til Golfen, og til Middelhavet. Så hele dette
område må behandles under ét.
Dernæst må Silkevejen forlænges til alle disse lande. Og
hvis Rusland, Kina, Indien, Iran, forhåbentlig USA og de
europæiske lande, samarbejder og erklærer ørkenen krig –
hvis man ser på kortet, kan man se, at fra Atlanterhavskysten i Afrika, over Sahel-zonen, Sahara, Den saudiarabiske
Halvø, Iran til Kina, har man et stort ørkenbælte. Dette er
praktisk talt ubeboeligt for mennesker, der er ingen landbrug, ingen byer.«
»Så vi har forberedt en udviklingsplan, som grundlæggende set ville forlænge Silkevejen, eller, som vi undertiden
kalder det, den Eurasiske Landbro, ind i dette område for at
udvikle ørkenen gennem tre metoder: Man kan bruge vandet fra grundvandsmagasiner, man kan omdirigere nogle
floder, man kan skabe dæmninger, men det vigtigste er, at
man må have fredelig atomkraft til storstilet afsaltning af
havvand, og dernæst bruge dette vand til at få ørkenen til at
grønnes. På denne måde kan man få landbrug og industri,
og må derefter opbygge infrastruktur i hele dette område i
samme tæthedsgrad som f.eks. i Tyskland …«
»Hvis man har denne tilgang, kan man give de unge
mennesker i dette område et økonomisk fremtidsperspektiv. Folk vil ikke slutte sig til terrorister, hvis de har et håb
om en økonomisk fremtid, så løsningen må være fred gennem udvikling.«
Ironisk nok havde Washington Post en lang historie den
10. september, som anklagede Kina for at bygge en højhastigheds-Ny Silkevej-jernbane gennem nogle af Moder
Naturs mest ugæstfri områder, fra Lanzhou til Urumqi og
videre til Europa, »for at cementere Kinas kontrol over sin
Xinjiang-region med muslimsk flertal, gennem investeringer og økonomisk vækst …«
Hør eller læs hele interviewet på engelsk på: www.
larouchepac.com/node/31705

Seneste Nyt fra Kina og BRIKS-nationerne:
Processen med at indføre Indien som fuldt
medlem af Shanghai Cooperation Organization er påbegyndt

12. september 2014 – Shanghai Cooperation Organization (SCO) satte i dag bolden i bevægelse for at gøre Indien
til medlem af sikkerhedsblokken, der vil give verdens største demokrati større indflydelse på spørgsmål som bekæmpelse af terrorisme, og deltagelse i olie- og gasprojekter i
Centralasien. Kremls talsperson Yuri Ushakov har den 12.
september indikeret, at Indien og Pakistan kan blive bevilget fuldgyldigt medlemskab på det næste SCO-topmøde,
som under russisk ledelse vil blive afholdt i den russiske
by Ufa den 9.-10. juli 2015, sammen med det 7. BRIKStopmøde, hvor Rusland også vil have formandsskabet. Ufa
er hovedstaden i republikken Basjkortostan, og det industrielle, økonomiske, videnskabelige og kulturelle centrum i
september 2014

den russiske republik.
Under det udvidede møde mellem SCO-lederne sagde
den russiske præsident Putin, at »Idet vi overtager formandsskabet, så forventer vi, at processen med udvidelsen
af SCO vil få en reel udformning i det kommende år. Vi
vil bidrage til det på enhver måde.« Rusland planlægger at
afholde omkring 100 begivenheder på forskellige niveauer
under sit formandskab, og »topmødet for lederne af SCOdeltagerlandene i Ufa den 9.-10. juli 2015 vil blive en af
nøglebegivenhederne«, sagde han. »Prioriteterne under
vort formandskab inkluderer en forstærkning af organisationens rolle som en effektiv mekanisme for regional sikkerhed, idet der vil blive etableret større multilaterale og humanitære bånd, og udvikles fælles tilgange til påtrængende
og globale spørgsmål.«

En ny verdensorden eller Tredje Verdenskrig
– Xi Jinping besøger Indien

Den kinesiske præsident Xi indleder sit besøg i Sydasien, mens Indien styrker sine bånd til Vietnam
16. september 2014 – Den kinesiske præsident Xi Jinping,
som ankom til Colombo, Sri Lanka, i dag, mødtes med den
srilankanske præsident Mahinda Rajapakse med det formål
at søge at styrke båndene med den strategisk placerede nation i Det indiske Ocean. Det forventes, at Xi under sit
besøg vil indlede byggearbejdet på en Beijing-finansieret
havneby ved Colombo til en værdi af 1,4 mia. dollars og
færdiggørelsen af Sri Lankas største kraftværk, et kinesisk finansieret 900MW kulfyret kraftværk. Norochcholaikraftværk på 900MW, der er beliggende på vestkysten, er et
kompleks bestående af tre 300MW kraftværker, af hvilke
to allerede er i drift, og hvor Xi vil præsidere over påbegyndelsen af det tredje kraftværk.
Den 17. september indleder Xi så et historisk tredages
besøg i Indien, fulgt af en delegation på 135 virksomhedsledere. Forventningerne er tårnhøje, fortalte en indisk regeringsembedsmand i Ministeriet for Udenlandske Anliggender til New Delhi-avisen Financial Express, for Beijing har
besluttet at opskalere sine investeringer i Indien, der generelt anses for at være det mest sikre sted for investeringer.
»Kina overvejer at investere i Indiens ambitiøse plan om at
bygge højhastighedsjernbanelinjer, inklusive højhastigheds
passagertog og Indien har allerede inviteret Kina til at modernisere jernbanestationer«, sagde embedsmanden.
I mellemtiden sagde den indiske premierminister, Narendra Modi, til kinesiske medier i en udveksling den 15.
september, at »aritmetikken og kemien i vore relationer
overbeviser mig om, at vi sammen kan skrive historie. Når
Indien og Kina styrker relationerne, kommer næsten 35 %
af verdensbefolkningen nærmere hinanden, og deres liv
undergår en kvalitativ forandring. Regnestykket siger, at når
Indien og Kina har fremgang, så betyder det fremskridt for
en betydelig procent af verdens befolkning. Men, understregede han, vore relationer går videre end til blot og bar
regning.« Senere tweetede Modi: »Hvis jeg skal beskrive det
potentiale, som ligger i de indisk-kinesiske bånd, ville jeg
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sige INCH (Indien & Kina) henimod MILES (Millennium
for Exceptionel Synergi)!« – men som også kan oversættes
som fra cm til km.
Indien er også begyndt at se på Sydøstasien for investeringer. Indien har åbnet en kreditlinje på 100 millioner
dollars for Vietnam til forsvarshandler. Under den indiske
præsident Pranab Mukherjees igangværende besøg i Vietnam, sagde de to lande i en fælles udtalelse, at kreditlinjen ville åbne nye muligheder for forsvarssamarbejde, og
at man var i færd med at færdiggøre detaljerne i Vietnams
køb. »Lederne enedes om, at samarbejde inden for forsvar
og sikkerhed var en vigtig grundpille i det strategiske partnerskab mellem de to lande«, lød den fælles erklæring, som
blev udstedt i Hanoi. De to sider enedes ligeledes om at
»konsolidere« energisamarbejdet i kølvandet på en aftale fra
2013, i hvilken PetroVietnam bød på Indiens ONGC-olieog gasfelter til udforskning og produktion.
Indien og Vietnam har intensiveret militærsamarbejdet i løbet af det seneste årti, og, under den nye regering,
går Indien frem med en ny strategi for at etablere sig som
våben-eksportør, idet de bruger eksportkreditter til at opnå
salg til udlandet. Pengene kan hjælpe langsommelige drøftelser om at sælge fælles russisk-indisk producerede Brahmos supersoniske krydsermissiler til Hanoi.

Præsident Xi kommer med en indtrængende
opfordring til et asiatisk århundrede med
fremgang og fornyelse

17. september 2014 – Forud for si kommende besøg i

Indien kom Kinas præsident Xi Jinping, i en artikel i den
indiske avis The Hindu den 17. september, med en indtrængende opfordring til, at Kina og Indien går sammen om at
bygge det, han kaldte et asiatisk århundrede med fremgang
og fornyelse.
»Jeg er sikker på, at så længe Kina og Indien arbejder
sammen, så vil det asiatiske århundrede med fremgang og
fornyelse meget snart være en realitet«, skrev Xi. »Vore bilaterale relationer er nået til det punkt, hvor de befinder sig
i dag, som et resultat af de følgende bestræbelser: Vi har
intensiveret den gensidige tillid ved at styrke den strategiske
dialog og den politiske tillid; vi har tilført hinanden flere
fordele ved at udvide områderne for samarbejde og gøre
kagen med fælles interesser større«.
Ved sin ankomst til Ahmedabad, hovedstaden i den indiske premierminister Narendra Modis hjemstat Gujarat,
hvor Modi havde en succesrig, 13 år lang tørn som øverste
minister, besøgte Xi Mahatma Gandhis Sabarmati Ashram
og deltog senere i en privat middag med Modi som vært i
Riverfront Park ved Sabarmati-floden.
»Vi må i fællesskab udvikle den økonomiske korridor
BCIM (Bangladesh-Kina-Indien-Myanmar), drøfte de ny
initiativer med Det økonomiske Silkevejsbælte og det 21.
århundredes Maritime Silkevej og tage føringen i den asiatiske økonomis varige vækst«, sagde Xi. Ved sin ankomst underskrev Xi og Modi også tre aftalememoranda. Et af disse
aftalememoranda er mellem Kinas Udviklingsbank (CDB)
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og Gujarat-regeringens Industriudviklingskontor og relaterer til udviklingen af to industriparker, den ene i Gujaratstaten og den anden i nabostaten Maharashtra. En anden
aftale blev underskrevet mellem Kinas Guangdong-provins
og Gujarat-regeringen. Det tredje aftalememorandum var
mellem byerne Guangzhou (Canton) og Ahmedabad om
kulturel udveksling.
Præsident Xi tog af sted til New Delhi om aftenen den
17. september I New Delhi vil de bredere aspekter af de
fremtidige kinesisk-indiske-relationer blive drøftet under
Xis officielle møde med Modi, og senere med den indiske
præsident Pranab Mukherjee. Ifølge tilgængelige rapporter
er Kina interesseret i at forpligte sig til at investere omkring
100 mia. dollars i Indien. De fleste af disse investeringer
vil blive inden for modernisering af de indiske jernbaner,
udviklingen af industriparker, omlægning af Indiens overskudsvand fra landets nordlige floder til de sydlige floder på
halvøen, og udviklingen af havne for at fremme deltagelse
i Den maritime Silkevej, som var fokus for præsident Xi
under hans nylige besøg i maldiverne, Sri Lanka og Indien.

Nye store BRIKS-relaterede projekter kommer stadig til

12. september 2014 – Det forcerede tempo med store
projekter, som sættes i gang af BRIKS-nationerne og deres
samarbejdspartnere, fortsætter ufortrødent. Dagens meddelelser:
* Kina og Rusland bygger nu en ny havneby ved Det
japanske Hav. People’s Daily kom torsdag med en rapport,
som blev opsamlet af pressen verden rundt, om etableringen af en ny havn i Zarubino, i Primorsky Krai, som ligger
18 km fra den kinesiske grænse og kan blive en af de største
havnebyer i det nordøstlige Asien med en aktivitet på 60
mio. tons last om året. Handlen skulle efter sigende være
blevet indgået i maj måned, da Putin deltog i Konferencen
om Interaktion og Forholdsregler til Opbygning af Tillid i
Asien (CICA) i Shanghai, hvor man også bl.a. også indgik
aftalerne om gasleverancer fra Rusland til Kina.
* Den sydafrikanske landbrugsminister, Senzeni Zokwana, som er i Indien for at deltage i Indo-Sydafrika-ugen,
opfordrede sydafrikanske landmænd til at drage fordel af
BRIKS’ udviklingsbank. »Banken er et redskab for vækst i
BRIKS-landene og især for landbruget i vort område. Den
skaber mulighed for at finansiere partnerskaber og voksende markeder for vore produkter.« Zokwana skal mødes
med sin indiske modpart, Radha Mohan Singh, i Mumbai.
Ministeren sagde, at BRIKS-banken ville være en del af
hans drøftelser med Singh.
* Et møde mellem repræsentanter fra Indien, Kina og
Nepal fandt sted torsdag i Kathmandu, arrangeret af Nepals Institut for Internationale og Strategiske Studier. »Nepal, Indien og Kina må samarbejde inden for områderne
vandkraft, turisme og telekommunikation, så folk fra de tre
lande kan få gavn af et sådant samarbejde«, sagde de. Den
tidligere direktør for det indisk-tibetanske grænsepoliti,
Gautam Kaul, sagde, at Nepal og Indien bør samarbejde inseptember 2014

den for områderne energi og infrastruktur, så begge lande
kan opnå velstand for deres folk.
* Kina meddelte torsdag, at jernbanen, som er under
opførelse fra Lhasa til Kathmandu, nu er nået frem til den
nepalesiske grænse ved Shigatse, og at et tog med 16 vogne,
fyldt med ilt, tog den to timer lange tur med 848 passagerer.
Den 2,2 mia. dollars dyre forlængelse af Qinghai-Lhasajernbanen (færdiggjort i 2006) til Shigatse, er den dyreste
jernbane, der nogen sinde er bygget i verden, pga. det barske terræn og de utallige broer og tunneller, der er nødvendige. Jernbanen til Kathmandu forventes færdig i 2020
og vil erstatte den 1300 år gamle karavanerute, som stadig
bruges i dag som handelsvej. Det overordnede mål er en
landrute fra Beijing gennem Himalayabjergene til Sydasien.

Egypten sætter en ny kurs mod økonomisk
fremgang; vil landet tilslutte sig BRIKS?

af Dean Andromidas
16. august 2014 – Egypten har bevæget sig afgørende
i retning af at tilslutte sig det nye økonomiske paradigme,
som er i færd med at fremkomme under BRIKS’ lederskab.
Abdel Fattah el-Sisi, den tidligere øverstbefalende for hæren som blev valgt til præsident i juni, træder nu i ind i traditionen fra sin berømte forgænger Abdel Gamal Nasser, der
var præsident i Ægypten fra 1956-1970 og også var en af
grundlæggerne af Den alliancefri Bevægelse, NAM.
I løbet af blot nogle få uger er han begyndt at sætte en
ny kurs for sin nation, væk fra Det britiske Imperiums katastrofale politik, som ikke har bragt andet end ødelæggelse
fra Apokalypsens fire ryttere over Sydvestasien og Nordafrika, og han er slået ind på vejen til overlevelse og økonomisk udvikling gennem en dramatisk udvidelse af samarbejdet med Rusland, Kina og Argentina og en mobilisering
af nationen gennem udvikling af massiv infrastruktur, og
udviklingsprojekter inden for industri og landbrug, inklusive en »Ny Suezkanal«. Ved at arbejde inden for rammerne
af dette nye paradigme kunne Egypten tilvejebringe det lederskab, som kan redde et område, der ellers er ved at styrte
ned i en ny, mørk tidsalder.
Det dramatiske skift i egyptisk politik kan bevidnes gennem adskillige initiativer, som er foretaget blot i de seneste
uger: 1) genoptagelsen af partnerskabet med Rusland; 2)
påbegyndelse af forhandlinger om tilslutning til den Nye
Silkevej; 3) tilslutning til Argentina i solidaritet mod spekulanter, og 4) lancering af et forceret program til bygning af
en ny Suezkanal, samt kunstvanding af ørkenen.…

En ny Suezkanal og kunstvanding af
ørkenen

Den mest dramatiske bekræftelse på, at et nyt paradigme er på vej ind i egyptisk politik, er en tilbagevenden til
gennemførelsen af store projekter inden for infrastruktur,
industri og landbrugsudvikling, under et politisk skifte, der
bringer mindelser om arven fra tidligere præsident Nasser,
som for over et halvt århundrede siden nationaliserede Suseptember 2014

ezkanalen og byggede Aswan-dæmningen.
Ved en konference den 5. august annoncerede el-Sisi
konstruktionen af den »Nye Suezkanal, som under den første rekonstruktion af projektet, siden det blev bygget for
145 år siden, stiler efter en fordobling af den nuværende
kanals kapacitet. I den samme tale meddelte el-Sisi sin regerings plan om at færdiggøre Tasha-projektet, et storstilet
projekt i Egyptens vestlige ørken, påbegyndt under den afsatte præsident Hosni Mubaraks regime, af hvilket mindre
end 10 % er blevet fuldført gennem de sidste 15 år.
Disse to projekter kunne være begyndelsen på at sætte
Egypten ind på en kurs med reel, økonomisk udvikling i
lighed med, hvad Kina, Rusland og Indien har påbegyndt.
Udvidelsen af Suezkanalen sammenkæder Egypten direkte
med det økonomiske Silkevejsbælte, mens sidstnævnte projekt vil frugtbargøre ørkenen, idet det vil udvide fødevareproduktionen og skabe nye landbrugsindustrier og blomstrende bycentre dér, hvor der nu er gold ørken. Alt imens
disse projekter i sig selv ikke er tilstrækkelige, så vil de give
økonomien fremdrift og folket håb om en bedre fremtid.

Den nye Suezkanal

Placeret omtrent i centrum af det eurasiske kontinent
er Suezkanalen den vigtigste, maritime forbindelse mellem
Asien og Europa, såvel som Nordamerikas østkyst. Kinas
og det øvrige Asiens dramatiske, økonomiske udvikling har
kun gjort dens betydning større. Med nye og større containerskibe i rutefart på havene mellem øst og vest, er dens
udvidelse blevet en nødvendighed på et tidspunkt, hvor
den allerede er blevet en flaskehals, og hvor skibe er udsat
for bekostelige forsinkelser.
Den 6. august, inden for få timer efter el-Sisis tale, begyndte hundreder af bulldozere, dumperlastbiler og ikke
færre end 7.500 arbejdere at udgrave den nye kanal. Idet
han gik imod den fallerede politik med privatisering og
udenlandsk finansiering, annoncerede el-Sisi, at den første fase af projektet, bygningen af den nye kanal, vil blive
finansieret udelukkende at egyptiske statsborgere og konstrueret af egyptiske selskaber.
Projektets specifikationer er som følger:
Den nuværende kanal, der forbinder Middelhavet og
Det Indiske Ocean via Det Røde Hav, er 162 km. lang,
men er over det meste af strækningen blot 60 meter bred
og tillader kun envejstrafik. Den nye kanal er i realiteten
en massiv opgradering af den gamle kanal, så den tillader
tovejstrafik og passage af større skibe. Projektet inkluderer udgravningen af en ny 35 km lang parallelkanal, der vil
supplere den gamle kanal nord om Timsah-søen og Bittersøerne, alt imens kanalsektionen syd for søerne vil blive
udvidet over en strækning på 37 km.
Den anden fase af det, der kaldes »Projektet for udviklingen af Suezkanalen«, omfatter udstykning af et mægtigt
industrielt og logistisk center på 76.000 m2, der grænser op
til kanalen. Dette indebærer opførelsen af adskillige havne
i de tre byer, der ligger ved kanalen, inklusive Suez og Port
Tawfiq mod syd, Ismaili i centrum og Port Said mod nord,
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Kinas og Indiens nye alliance
Den 17.-19. september var Kinas præsident Xi
Jinping på et historisk tredages statsbesøg hos Indiens premierminister Narendra Modi. »Jeg er sikker
på, at så længe Kina og Indien arbejder sammen,
så vil det asiatiske århundrede med fremgang og
fornyelse meget snart være en realitet«, skrev Xi
inden besøget, og forventningerne på indisk side
var lige så store. De to lande, der tilsammen repræsenterer 36 % af Jordens befolkning vil samarbejde
om en udviklingsstrategi i forlængelse af samarbejdet i BRIKS og der vil blevet lavet et hav af aftaler om kinesiske investeringer i højhastighedstoglinjer i Indien, investeringer i industriparker, samarbejde om bygning af kernekraftværker og brug af Kinas ekspertise på vandprojektområdet til at
løse de store indiske udfordringer på det område. Samtidigt vil Indien få mulighed for at øge sin eksport af medicin og andre
produkter til Kina. Indien forventes samtidigt at opnå medlemskab i Shanghai Cooperation Organisation i det kommende år.

Skal Islamisk Stat stoppes, så må Obama afsættes og de hemmelige
28-sider om Saudi-Arabiens rolle i 11. september 2001 fremlægges
Til venstre ses kongresmedlemmet Walter Jones på en
pressekonference i Repræsentanternes Hus, hvor kongresmedlemmer sammen med efterladte fra terrorangrebet 11.
september 2001 kræver offentliggørelsen af 28 hemmelighedsstemplede sider fra Kongressens rapport om angrebet, der dokumenterer Saudi-Arabiens rolle i det. Skal Islamisk Stat og islamisk fundamentalistisk terror stoppes,
så må Obama afsættes. Derefter kan USA vende tilbage
til sin forfatning og et samarbejde med Rusland, Kina,
Syrien, Iran og andre nationer til fælles fordel, i stedet for
sammen med Storbritannien og Saudi-Arabien at sprede
regimeskifte, fundamentalisme, kaos og krig.

tilligemed havnebyen Nuseyba i det sydlige Sinai og udvikling
af Sharma el-Sheik-lufthavnen. Seks tunneller under kanalen,
med fire bestemt for vejtrafik og to for jernbaner, vil blive bygget for en estimeret byggesum af $8 milliarder. Fuldførelsen af
disse tunneller vil være af afgørende betydning for udviklingen
af jernbane- og vejforbindelser mellem Afrika og hele det eurasiske kontinent og understrege betydningen af spørgsmålet om
at skabe fred i Mellemøsten.
Der er endvidere planlagt en »Teknologi-dal« i Ismaili og en
ny industrizone vest for Suez-golfen.
I sidste måned gav Made Amer, den egyptiske ambassadør
til Kina, udtryk for samarbejde omkring den nye Silkevej, som
rent historisk har sin oprindelse i Egypten, og der var allerede
en »forståelse« for samarbejde mellem de to lande. Han pegede
på det »kæmpemæssige udviklingsprojekt i Suezkanal-området

– 200 km langt på begge sider af kanalen«, som nu er planlagt.
Som den største bruger af kanalen, sagde han, er Kina særdeles
interesseret i disse projekter. Kinesiske selskaber ønsker oplagringsplads, fremstillings- og transitområder osv. for kinesiske
produkter.
Den første fase af projektet skulle oprindeligt have taget tre
år at bygge, men el-Sisi har beordret det færdigt indenfor 12
måneder. Derfor er Kontoret for de egyptiske væbnede styrkers Ingeniørkorps blevet beordret til at have det overordnede
ansvar for bygningen. Den 6. august begyndte de at udgrave
parallelkanalen, idet de fordelte udgravningsprocessen mellem
33 civile, egyptiske specialfirmaer, og to af hærens bataljoner….

Laes hele artiklen paa: http://schillerinstitut.
dk/drupal/node/2054
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