Trump: Puerto Ricos gæld til Wall
Street er
udslettet! Nu må vi have det Nye
Silkevejsparadigme med kredit og opbygning
Leder fra LaRouche PAC, USA, 4. okt., 2017 – Præsident Donald Trump udtalte den
3. okt., mod slutningen af sit besøg i Puerto Rico, det, der forekommer at være
den indlysende sandhed om situationen: Ødelæggelse har udslettet Puerto Ricos
statsgæld på anslået $72 mia., sammen med hele øens infrastrukturfundament; øens
økonomi må genopbygges for folket. Wall Street er gået amok; Præsidentens
fremlæggelse af virkeligheden har stillet spørgsmålstegn ved Wall Streetsystemet. LaRouche-handleplanen, der blev udgivet den 31. aug. efter orkanen
Harvey først gik i land, omfattende Glass-Steagall, kreditskabelse og økonomisk
genopbygning, må vedtages.
Trump talte i et interview med Geraldo Rivera, der blev vist på Fox News’
Hannity-show i går aftes, hvor han sagde:
»Vi må se på hele deres gældsstruktur. De skylder jo en masse penge til jeres
venner på Wall Street. Og vi må udslette denne gæld … sige farvel til den. Jeg
ved ikke, om det er Goldman Sachs, men hvem så siden, det er, så kan I vinke
farvel til det. Vi må gøre noget ved det. Gælden på øen var massiv … Vi vil
hjælpe dette folk.«
Dernæst tilføjede præsidenten:
»Vi vil få gang i elektriciteten igen. Det blev jo fuldstændigt udslettet. Det
var ikke bare et par elmaster, der røg. Det var elværker. Det var en masse
kostbart udstyr, men det var udstyr i en dårlig tilstand. Men vi vil sætte det i
god stand.«
Wall Street begyndte omgående at skræppe op. Til en start begyndte Mick
Mulvaney, kontoret for management og budget, at udtale sig og forsøge at
neddæmpe, hvad Trump havde sagt. Mulvaney sagde til CNN: »Jeg ville ikke tage
det helt bogstaveligt …« New York Times var de første til at udgive det store
spørgsmål i sin overskrift her til morgen, »Trump lover at udslette Puerto Ricos
gæld, kan han gøre det?« Dernæst udgav Times version nummer to, »Det Hvide Hus

nedgearer Trumps løfte om at rydde Puerto Ricos gæld«.
Men, sandheden er sandheden. Det er ikke alene hele Puerto Ricos økonomi, der er
blevet ødelagt, men der er også henved 90 millioner mennesker, der – i en større
eller mindre grad – lider under katastrofer i hele det mellemste
breddegradsbælte tværs over de amerikanske lande, fra jordskælv i Mexico ved
Stillehavet og til orkanbæltet, der strækker sig til de caribiske Leeward
Islands (del af de Små Antiller), og med Golfstaterne ind imellem. I Puerto Rico
er den første rednings- og nødhjælpsfase stadig i gang. Militære og civile teams
arbejder maksimalt og blev i går lykønsket af Trump. Ting, der aldrig ført er
udført, udføres nu for at overvinde krisen, som f.eks. den øverstbefalende for
Hærens Ingeniørkorps, der rapporterede, at de forsøger sig med nedkastning fra
luften for at stabilisere den skadede overløbskant på Guajataca-dæmningen – en
100 år gammel jordstruktur, der er i fare.
Den sluttelige genopbygningsfase for Puerto Rico, samt den sluttelige
stabiliseringsfase af responsen til katastrofen, kan ikke blot være en
ekstrapolering af disse redningsoperationer. Man kan ikke køre en økonomi på
dieselgeneratorer og flaskevand. Øen har brug for et jernbanenet, det første
nogensinde. (Øen har hidtil kun haft en 10,7 mil (ca. 17 km) lang bybane).
Kernekraftværker, de første nogensinde. Og opfyldelsen af den sydlige kystby
Ponces plan om at blive »Porten til de amerikanske lande« på den globale
Maritime Silkevej.
Nødvendigheden af at blive en del af Bælte & Vej Initiativet er klar. Se f.eks.
på det, der nu finder sted i Haiti – lige i centrum af de amerikanske
kontinenters orkan- og jordskælvszone. Kina og borgmesteren for Port-au-Prince
har annonceret et multimilliarddollar-program for genopbygning af byen og dens
opland, inklusive forsvarsværker mod storm, el- og vandforsyning, sikre boliger,
og det hele på et nyt, produktivt niveau. Se på kontrasten til den måde, hvorpå
Obama-administrationen, på vegne af Wall Street, blankt afviste forslaget om at
bruge en »ingeniørkorps-fremgangsmåde« for at redde og genopbygge Haiti efter
det forfærdelige jordskælv i 2010, med efterfølgende sygdom og lidelse i de
forgange syv år.
Vi kan nu – efter Trumps udtalelser – forvente en optrapning af de i forvejen
skandaløse angreb mod ham. Husk, hvad der ramte Bill Clinton, efter han i 1998
sagde, at verden havde brug for »en ny finansarkitektur«. Inden for tre måneder
gik sagen om hans afsættelse i gang. Disse angrebs stamtavle er den samme – det
døende, britiske, monetaristiske system, som det fremlægges i det nye EIRdossier, »Bob Mueller er en umoralsk, juridisk morder: Han vil gøre sit job,
hvis I giver ham lov«, en rapport, der endelig kan bringe hele den fjendtlige

operation til fald.
Vi er stolte over at annoncere, at, i denne situation, der nu er under
udvikling, indvier vi, torsdag, den 5. okt. kl. 12 EDT (kl. 18 CET, dansk tid),
et nyt, internationalt webcast (på engelsk) med Schiller Instituttets stifter og
forkvinde, Helga Zepp-LaRouche, om den »Nye Silkevejsånd«.
(Webcastet kommer her:
http://newparadigm.schillerinstitute.com/blog/2017/10/04/new-schiller-institutewebcast/)
Foto: Præsident Donald Trump trykker hånd med kaptajn David Guluzian,
øverstbefalende officer for amfibiefartøjet USS Kearsarge under et besøg på
skibet for at diskutere de igangværende operationer i Puerto Rico og de
amerikanske Jomfruøer. 3. sept., 2017. (US Navy)

