LaRouche PAC’s intervention i Valg
2018
– kampagnen for at vinde fremtiden
9. jan., 2018 – LaRouche PAC har udgivet følgende erklæring i dag, til
massedistribution:
Vores fremtid vil blive bestemt af valgene i 2018. Ingen af de to partier har et
program for på fundamental vis at føre nationen fremefter, og da slet ikke for
blot at sikre vores overlevelse på kort sigt. LaRouche PAC fremlægger den
følgende politiske platform, og vi annoncerer hermed, at vi vil gennemføre en
økonomisk uafhængig kampagne for at få det til at ske. Vi vil føre kampagne ud
fra dette program og støtte eller være imod kandidater, baseret på, om de vil
føre kampagne for disse ideer. Vi søger at skabe store blokke af vælgere i
afgørende kongresdistrikter til at slutte sig til os.
Begge partier kontrolleres af Wall Street. Begge partier er tilhængere af
imperiesystemet efter Anden Verdenskrig for relationerne mellem nationer, et
system, der har frembragt evindelige krige og folkemord og nu, en farlig, ny
kold krig. Demokraterne har til hensigt at bruge disse midtvejsvalg til at
stille præsidenten for en rigsret (impeachment). Republikanerne er fanatiske
tilhængere af økonomiske aksiomer, der vil ødelægge Trumps præsidentskab,
samtidig med, at de nominelt støtter præsidenten.
Vort program har to flanker. Afslut kuppet imod præsidenten og retsforfølg de
ansvarlige. Gennemfør LaRouches Fire Love for USA’s økonomiske genrejsning, og
slut USA til Kinas store Bælte & Vej Initiativ for økonomisk udvikling.
Dette vil skabe millioner af produktive jobs, her og internationalt, samtidig
med, at det også vil skabe en særdeles fundamental og bydende nødvendig
forandring i de strategiske relationer. Under LaRouche-programmet vil nationer
samarbejde omkring store projekter, der fremmer menneskehedens fælles mål,
snarere end at konfrontere hinanden som geopolitiske modstandere i hybridkrige,
hvor selve menneskeheden konstant står og vipper på randen af termonuklear
udslettelse.
Her er LaRouches Fire Love. De er ikke adskilte planker. Hver og én af disse
love må forstås og gennemføres sammen.
Genindfør Franklin Roosevelts Glass/Steagall-lov, og gør det nu, forud for det

umiddelbart overhængende kollaps af finansboblen, som Wall Street har opbygget i
kølvandet på 2008.
Vend tilbage til et system for et topstyret, nationalt (statsligt) banksystem,
der skaber den nødvendige kredit til at sætte vores infrastruktur på en
fuldstændig moderne platform. Modellerne for et sådant program findes allerede i
form af Hamiltons Nationalbank for USA, Lincolns system med ’greenback’-dollaren
og Franklin Roosevelts Reconstruction Finance Corporation (kreditanstalt for
genopbygning).
Brug det statslige kreditsystem til at skabe en trend for højproduktivitet i
forbedringer af beskæftigelsen, med den ledsagende hensigt at øge den fysiskøkonomiske produktivitet og levestandarden for individer og husstande i USA.
Fremskridt er afhængigt af at opbygge en moderne, national infrastruktur og en
kulturel platform, der er befordrende for at nære menneskelig kreativitet.
Skab en fusionskraftbaseret økonomi og dediker atter nationen til udforskning af
rummet. Fusionskraft repræsenterer et kvalitativt spring i befolkningens
potentielle, produktive evne og vil blive energikilden til en forberedt
udforskning af rummet. Fundamentale videnskabelige fremskridt er hjørnestenen i
al økonomisk fremskridt.
Hensigten med disse love, taget sammen, er at skabe en afgørende nødvendig, ny,
menneskelig renæssance.

