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Internationellt upprop från Schillerinstitutet:
USA:s, Rysslands, Kinas och Indiens ledare
måste agera!
En stor del av världen befinner sig i katastrofal oreda. Det föreligger akuta hot om en ny finanskris och ett
potentiellt förödande handelskrig. Flyktingkrisen i Medelhavet stryker under både den bekymmersamma situationen för folken i Afrika och Sydvästasien, och oenigheten inom Europeiska unionen. Den demografiska utvecklingen i USA pekar nedåt på ett oroväckande sätt. För de
flesta vanliga människor är det väldigt svårt att se hur alla
dessa olikartade problem ska kunna lösas.
Men alla dessa till synes vitt skilda kriser har en och
samma grundorsak. När president Nixon avskaffade
Bretton Woods-systemets fasta växelkurser 1971 varnade den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche för att
den monetaristiska politik som då inleddes ofrånkomligt
skulle leda till en risk för en ny depression och en ny fascism, med mindre än att man skapade en ny, mer rättvis
ekonomisk världsordning. Efter Nixons åtgärd avreglerades finanssystemet steg för steg i nyliberalistisk riktning, vilket hindrade utvecklingssektorns industrialisering, och ökade spekulanternas vinster på det gemensamma bästas bekostnad i den såkallade utvecklade sektorn.
Den resulterande finansiella systemkrisen 2008 avhjälptes inte genom att man undanröjde orsakerna till krisen,
utan det brittiska imperiesystemets finansinstitutioner
agerade i stället för att förlänga systemet med vinstmaximering för dem själva.
Som Lyndon LaRouche har hävdat i många år finns
det endast en kombination av länder som är mäktig nog
att kunna ersätta detta nu hopplöst bankrutta nyliberala
system, och det är en allians bestående av USA, Ryssland, Kina och Indien. Den skulle representera den överlägset största politiska, ekonomiska och militära makten,
och därmed kunna införa ett Nytt Bretton Woods-system,
i vilket suveräna regeringar bestämmer över sitt eget
kreditskapande, och kan sluta överenskommelser om
att investera i en långsiktig utveckling av infrastruktur,
industri och jordbruk som gagnar deras befolkningars
gemensamma bästa.
Möjligheterna att skapa en sådan allians är goda.
Kinas initiativ Bältet & Vägen har medverkat till uppkomsten av ett helt nytt ekonomiskt system, som bygger
på ett vinn-vinn-samarbete mellan ett växande antal länder, och har inneburit att fattigdomen i många av dessa

länder har kunnat avskaffas i en otroligt snabb takt. Nya
organisationer, såsom BRIKS (Brasilien, Ryssland,
Indien, Kina och Sydafrika), SCO (Shanghai Cooperation Organization), EAEU (Eurasiska ekonomiska unionen) och andra regionala organisationer, strävar i riktning mot en ny ekonomisk ordning, grundad på utveckling för alla.
Även om alla kanske inte fått upp ögonen för det, så
har det på Alexander Hamiltons principer byggda amerikanska ekonomiska systemet, som Donald Trump
har lovat att återinföra, mycket stora likheter med och
bygger på samma idéer som den kinesiska ekonomiska
modellen och Kinas Bältet & Vägen-initiativ (även kallat den nya Sidenvägen). Rysslands, Kinas och Indiens
ledare har redan uttalat sin avsikt att samarbeta om projekt inom ramarna för Bältet & Vägen i Eurasien, Afrika
och Latinamerika.
När president Trump väl har befriats från den brittiska
kupp som går under namnet ”Russiagate” (som nu snabbt
förvandlas till ett ”Muellergate”, och leder till brottsutredningar riktade mot kuppmakarna), kommer han att
kunna infria sitt löfte om att normalisera relationerna
med Ryssland och Kina.
Det enda effektiva sättet, om världens många problem
ska kunna börja lösas, är att omedelbart införa ett Nytt
Bretton Woods-system – ett nytt internationellt kreditsystem som gör det möjligt att öka arbetskraftens produktivitet och uppgradera den fysiska ekonomin. När en
sådan fyrmaktsöverenskommelse mellan USA, Ryssland, Kina och Indien är på plats kan sedan alla andra länder ansluta sig till det nya systemet, baserat på principerna om suveränitet och ömsesidig respekt för skillnader i
samhällssystem.
Vi som undertecknat detta upprop uppmanar president
Trump, president Putin, president Xi Jinping och premiärminister Modi att kalla samman ett toppmöte i avsikt
att skapa ett Nytt Bretton Woods-system.
Skriv på uppropet på Schillerinstitutets engelskspråkiga hemsida här: https://schillerinstitute.
nationbuilder.com/nbw_petition

Afrika kan bli det nya Kina
I sitt tal på Mandelainstitutet berättade Helga ZeppLaRouche om några av de projekt i den plan som kan
göra Afrika till det nya Kina - ett globalt kraftcentrum:

på höghastighetståg, på magnetsvävande tåg, på fjärde
generationens kärnkraft.
I den här planen ingår, för det första, en regional bank
för infrastrukturinvesteringar, en AIIB fast för Afrika,
som kan heta Afrikanska infrastrukturinvesteringsbanken, kompletterat med nationella kreditgivningsmekanismer, eller nationalbanker, som sörjer för den inhemska
finansieringen av infrastrukturen.

Det finns stor anledning att vara optimistisk angående
Afrika, eftersom världen har förändrats otroligt snabbt,
särskilt de senaste fem åren, tack vara Kinas uppgång och
det nya paradigm som hänger ihop med Bälte & väginitiativet. Kina har, med detta nya Sidenvägsprojekt,
utvecklat en ny modell för förbindelserna mellan länder,
ett vinn-vinn-samarbete som står öppet för alla länder att
delta i.

För det andra innehåller planen ett sammanhängande
nätverk av höghastighetståg, vattenleder mellan floder
och sjöar, vattenkraftverk, fjärde generationens kärnkraftverk och avsaltning av stora mänger havsvatten för
bevattningsändamål. Tyngdpunkten ska inte heller, som
Ghanas ambassadör poängterade tidigare i dag, enbart
ligga på export av råvaror, utan på en uppgradering av
värdekedjan i ekonomin, med mer och mer halvfärdiga
och färdiga petrokemiska och metallurgiska produkter.

Den nya Sidenvägsandan har entusiasmerat många
länder i Afrika, i Asien, i Latinamerika, som nu för första
gången ser en möjlighet att ta sig ur fattigdom och underutveckling inom överskådlig tid. Efter århundraden av
kolonialism och årtionden av IMF-villkor, som skulle
hålla tillbaka Afrika och hela den s.k. tredje världen, har
Kina de senaste tio åren, och i synnerhet de senaste fem
åren, arbetat med att skapa förutsättningar för ekonomisk
utveckling.

Dessutom behövs en grön revolution – och då tänker
jag inte på den gröna politiken i Europa, utan på Jawaharlal Nehrus gröna revolution, som totalt förändrade jordbruket i Indien. Det behövs grödor som är torktåliga och
resistenta mot sjukdomar, och en modern livsmedelsproduktion.

I och med detta förändrade strategiska läge finns alla
möjligheter att Afrika kan utvecklas till ett globalt kraftcentrum. Kina har hittills medverkat i skapandet av mer
än 100 industrizoner i Afrika, varav 40 redan är i drift.
Man har hjälpt till att bygga 5.756 km järnvägsräls, 4.335
km motorvägar, nio hamnar, 14 flygplatser, 34 kraftverk,
tio stora och 1.000 mindre vattenkraftverk. I september
håller Kina och Afrikanska unionen ett stort toppmöte,
som helt säkert kommer att ta dessa förbindelser till nya
höjder.

Det behövs också vissa storskaliga projekt, som till
exempel tunneln under Gibraltarsundet; där finns det
redan ett avtal mellan Spanien och Marocko, så den skulle kunna börja byggas omgående. Man kan också bygga
en bro eller tunnel mellan Sicilien och Tunisien, och på så
vis integrera Europas utveckling med Afrikas.
Det största infrastrukturprojektet av alla, det största
någonsin i Afrikas historia, är Transaqua (som Fysek
berättade om i sitt mars-aprilnummer). Uppemot hundra
miljarder kubikmeter vatten skulle transporteras årligen
från kongoflodens bifloder, och Tchadsjön skulle åter
bli 25.000 kvadratkilometer stor. Det blir en industriell utveckling mitt i hjärtat av Afrika, som kan bli helt
omvälvande för hela kontinenten.

Detta är verkligen en dramatisk förändring, eftersom
västländerna hela tiden vägrade att göra några riktiga
investeringar i Afrika. De afrikanska länderna har nu fått
chansen att ta rygg på Kina i sin utveckling av infrastruktur och industri – ett Kina som på bara 40 år genomgått
en helt fantastisk utveckling, från att ha varit ett mycket
underutvecklat land till att nu ha en helt hisnande dynamisk ekonomi. De afrikanska länderna kan följa den
kinesiska utvecklingsmodellen, var och en på sitt eget
afrikanska vis.

Vi har sammanställt en rapport med titeln ”Extending
the New Silk Road to West Asia and Africa” (1) som innehåller flera av dessa projekt.

Hållbar utveckling = industrialisering

Jag tror, sa Helga Zepp-LaRouche slutligen, att Afrika
på detta sätt kan förvandlas till en modern, välmående
kontinent, där alla medborgare kan leva ett tryggt och
lyckligt och långt liv. Om vi alla agerar tillsammans i den
andan, så kommer Afrika att bli det nya Kina med afrikanska karakteristiska.
(1) Läs och skaffa Schillerinstitutets specialrapport
om massiv utveckling av Afrika ihop med Kinas Bälte
& väginititativ: http://www.larouche.se/artikel/dennya-sidenvagens-forlangning-till-vastasien-afrika-envision-om-ekonomisk-panyttfodelse Beställ rapporten
för 500 kr + porto 72 kr från redaktionen!

Jag tror också att vi behöver använda begreppet hållbar utveckling i den mening som Xi Jinping lägger i det.
Inte ”anpassad teknologi”, som i själva verket betyder
ingen teknologi, och inte hållbarhet i meningen ”gröna”
energikällor som sol och vind – utan infrastruktur och
industrialisering som den nya innebörden av en hållbar
utveckling.
De afrikanska länderna behöver inte heller gå igenom
alla faser i industrialiseringen som västländerna gjorde,
utan precis som Kina kan de hoppa över flera steg och
gå direkt till den mest moderna tekniken. De kan satsa
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