Fra LaRouche-bevægelsen 6. jan. 2015:
Mobiliser ud fra en ’Ny økonomisk
platform’ i Hamiltons tradition
Gyset fra et ubetaleligt gældskrak, der stammer fra eurozonen og de kollapsende
oliepriser, fejede mandag over verdensmarkederne og fik bankaktier i hele Europa
og USA til at styrtdykke.
Hvis det var nødvendigt med en respons på weekends lækage om, at kansler Merkel
og hendes team har pralet med, at de var parat til at eskortere Grækenland ud af
euroen, så gav markederne denne respons. De er ikke parat til endnu en græsk (og
spansk, og italiensk osv.) gældskrise, fordi de befinder sig i en dyb, dyb krise
med nulvækst med en anti-russisk finanskrigspolitik, der er blevet påtvunget
Europa, og som er i færd med at føre til både et finanskrak og til krig.
Så snart det i sidste måned kom frem, at Grækenland skulle afholde nyvalg til
parlamentet den 25. januar, udløst af genforhandling af landets gæld, advarede
EIR’s stiftende redaktør Lyndon LaRouche om, at den nye gældskrise ikke ville
begynde umiddelbart efter 25. januar, men omgående i begyndelsen af januar, og
at det, der virkelig stod på spil, var en krig med atommagten Rusland. Nu, hvor
vi befinder os ved foden af gældskrakkets bjerg, siger nogle højtplacerede
europæiske lederskikkelser, »Nu er det nok; vi må ud af denne krise; hvordan
kommer vi ud af krigssituationen?« Søndagens advarsler fra den franske præsident
Hollande (»Vi må stoppe sanktionerne nu«) og fra den tyske vicekansler Gabriel
(»husk, at Rusland er en atommagt!«) var langt mere alvorlige end tidligere
advarsler; og det var kun de mest bemærkelsesværdige blandt andre advarsler, der
kommer fra Italien, fra Østeuropa og selvfølgelig fra selve Rusland, der
tilbyder at erstatte konfrontation med samarbejde mellem EU og den Eurasiske
Økonomiske Union.
I USA blev Wall Street-gyset med et fald på – 2 %, anført af et brat fald i
bankaktier, fremprovokeret af endnu et fald i oliepriserne og de uhyrlige Wall
Street-investeringer i derivater i disse råvarer til en værdi af titals
billioner dollars. Det statslige energiinformationskontor udgav en prognose, der
sagde, at olieforbruget i første halvdel af 2015 ville falde med yderligere 1
mio. tønde om dagen i forhold til anden halvdel af 2014; i sig selv et tegn på
det igangværende økonomiske fald i det transatlantiske område, med centrum i
Europa. Og alligevel fortsætter Obama i bedste Nero-stil med at forfølge en
politik, skabt i London, med at »tvinge Rusland i knæ« ved hjælp af sanktioner

og de samme dyk i oliepriserne, som truer med at forårsage en Wall Streeteksplosion.
Men denne politik vil også forårsage en eksplosion i verden, i form af krig.
Hvordan vi kommer ud af denne eksistentielle krise? Den »nye økonomiske
platform«, som Lyndon LaRouche vedholdende har foreslået, siden marts-juni i
2014, udtrykt gennem fire fundamentale love for den økonomiske politik, betegner
en tilbagevenden til de principper i traditionen efter Hamilton, på hvilke USA’s
oprindelige union og hurtige økonomiske vækst var baseret. Denne genoplivning af
principperne vil give USA – og Europa, hvis hun følger efter – muligheden for at
slutte sig til den nye orden for gensidig vækst og produktivitet, som tilbydes
af BRIKS og allierede nationer, især gennem Kinas politik.
Ved et betydningsfuldt offentligt arrangement i New York City den 17. januar,
mindedagen for Martin Luther King, vil ledende amerikanske aktivister samles for
at mobilisere for denne politik, og begivenheden vil blive fulgt på møder
internationalt. Arrangementets tema er: »BRIKS-nationer genopliver dr. Martin
Luther Kings drøm: Økonomisk retfærdighed er en umistelig ret«. Denne begivenhed
vil blive et vendepunkt i menneskehedens afværgelse af den krise, der nu
intensiveres.
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