Puerto Rico har brug for en New Deal
i Roosevelt-stil,
ikke finansielle rovdyr og
’nøjsomhedspolitik’
10. januar 2016 – »Der var engang, da Puerto Rico havde en New Deal. I dag har
de finansielle rovdyr, Republikanere« og brutal ’nøjsomhedspolitik’. New Deal
Daily (www.nddaily.blogspot.com), en blog, der er helliget rapportering om
historien om Franklin Roosevelts New Deal, og også at være fortaler for dens
genoplivning i USA, leverede det ovenstående budskab i et indlæg fra 20. dec.
2015. I flere andre indlæg fra midten af 2015 fordømmer bloggen gribbefondenes
udplyndring af Puerto Rico og gennemtvingelsen af barsk ’nøjsomhedspolitik’,
dvs. nedskæringer, og at »bøllebanke« befolkningen gennem intimidering til at
betale gæld til »ådselgribbe-finansselskaberne«.
I et indlæg med overskriften »Nedskæringspolitik vs. New Deal-finansiering«
fremfører bloggen, at »Puerto Rico kunne bruge noget af den samme slags hjælp,
som præsident Franklin Roosevelt og hans ligesindede New Deal politiske
beslutningstagere gav det tilbage i 1930’erne og 1940’erne … men vi vil da ikke
skabe en New Deal for Puerto Rico i dag, vel? For pokker, vi vil ikke engang
tildele dem de samme beskyttelsesforanstaltninger mod bankerot, som staterne
nyder godt af … vi vil hellere lade dem blive ædt levende af gribbefondene …«
Selvfølgelig, fortsætter indlægget, »behøver det ikke at være sådan … Der kunne
udmærket være et direkte, statsligt jobskabelsesprogram, så vel som øgede
investeringer i uddannelse og infrastruktur«. I et indlæg fra 30. okt. 2015
forklarer bloggen, at »i stedet for at tvære puertoricanere ned i jorden, som
mange, rige investorer ønsker at gøre i dag … så forsøgte New Deals politiske
beslutningstagere at gøre det stik modsatte«. Administrationen til arbejdets
Fremgang, Statens Nødhjælpsadministration (FERA), Det civile Bevaringskorps (der
havde 12 lejre på øen) og Puerto Ricos Genopbygningsadministration (PRRA),
blandt mange andre, sponsorerede projekter, der byggede infrastruktur, skoler,
hospitaler, finansierede jobskabelse og finansierede udvidelsen af Puerto Ricos
Universitet. PRRA-projekter blev »designet af puertoricanske ingeniører og
bygget af puertoricanske arbejdere, og ydede konkrete bidrag til millioner af
puertoricaneres materielle tryghed … «
Den kendsgerning nævnes ikke, at den sidste guvernør for Puerto Rico, der blev
udnævnt af USA i begyndelsen af 1940’erne, var Rex Tugwell, et fremtrædende

medlem af FDR’s »Hjernetrust«, hvis specialitet var byplanlægning. FDR besøgte
Puerto Rico i 1934, hvor han skitserede sine planer for øens rehabilitering. Med
en bemærkning om, at øen led under mange af de samme sociale og økonomiske
problemer som på hovedlandet, sagde FDR: »Jeg ser frem til, at disse problemer
her på øen bliver løst lige så hurtigt, som vi vil løse dem i den kontinentale
del af USA.«

I n f o : Puerto Rico er et selvstyrende territorium med særlig tilknytning til
USA, beliggende i det nordøstlige Caribien. Puerto Rico råder kun over 1
repræsentant i USA’s Kongres, og denne kan kun stemme i komiteerne, ikke i selve
kongressens plenum. Selv om de har nordamerikansk statsborgerskab, har
puertoricanerne kun ret til at stemme ved præsidentvalget, selv om de, der bor
på fastlandet, har mulighed for at deltage i alle valg. Befolkningstal: 3,548
millioner (2014). (-red.)
F o t o : Den 1. juli 1934 gik FDR om bord på USS Houston for at begynde sin tre
uger lange rejse til Hawaii. Under krydstogtet gjorde FDR og hans ledsagere
holdt ved Bahamas-øerne, Haiti, Puerto Rico, St. Thomas, St. Croix, Columbia,
Panama, Cocos Island og Clipperton Island. Disse stop omfattede møder med
udenlandske ledere og honoratiores, sightseeing gennem diverse lande og masser
af lystfiskeri. FDR ankom til Hawaii den 24. juli for at påbegynde sit
historiske besøg. (-red.)

