Den bitre sandhed om det amerikanske
“økonomiske opsving”
De artikler, der følger efter denne introduktion, er blot en overfladisk ridse i
overfladen af det mest ødelæggende fysiske økonomiske sammenbrud, USA nogensinde
har oplevet. Når man læser følgende rapporter – og der er vigtige områder som
energiforsyning, vandforsyning, uddannelse og sundhedspleje, som ikke engang
berøres her – kunne man først tro, at man læser en rapport om en anden planet
midt i en mørk tidsalder. Men når du læser denne rapport, så spørg dig selv:
Oplever du ikke præcis de resultater, der er dokumenteret nedenfor?
Du kan så begynde at overveje hele hysteriet i de amerikanske medier om det
forfærdelige “autoritære regime” i Kina, hvor 800.000.000 mennesker, i
virkeligheden, er blevet løftet ud af fattigdom, der er blevet bygget hundreder
af skinnende nye byer, tog bliver udviklet som kører 600 km i timen, og
millioner af børn spiller violin og klaver, og du kunne se på dig selv, og de
forhold du har tolereret, i et nyt perspektiv. I 2017 blev det fastslået, at der
stadig var omkring 30 millioner fattige i Kina, der hovedsagelig boede i
landdistrikter og vanskeligt tilgængelige områder. Et målrettet program blev
gennemført, og Kina er på rette spor for fuldstændigt at eliminere fattigdommen
inden for sine egne grænser inden 2020. Overvej hvor langt Kina er nået i de
sidste 50 år.
Schiller Instituttets grundlægger, Helga Zepp-LaRouche, har ofte talt om den
økonomiske elendighed, hun oplevede i Kina, da hun rejste der som en ung
journalist midt i “Kulturrevolutionen” i 1971, men i dag er forholdene
fuldstændig forandrede. Betragt nu USA i samme tidsrum. Siden 1971 er forholdene
i USA gået i den stik modsatte retning: Den forventede levetid i USA er faldende
i den længste periode siden Første Verdenskrig; stofrelaterede overdoser og
selvmord har overgået bilulykker som dødsårsag; tidligere udryddede sygdomme er
i stigning; hjemløshed, skjult og åbenlyst, breder sig voldsomt; broer,
tunneller og anden vital infrastruktur kollapser; Metro-systemerne er
faldefærdige og farlige; mange af vores kommunale vandsystemer er over 100 år
gamle; tørke og oversvømmelse er hvad der er tilbage af vores landbrugssektor;
og energiforbruget pr. indbygger falder – alt sammen tegn på et døende samfund.
Den forfærdelige økonomiske opløsning af USA ville aldrig være sket, hvis det
amerikanske folk havde tilsluttet sig Lyndon LaRouches ideer. Da USA kæmpede med
1960’ernes paradigmeskifte, så voldsomt bebudet af mordet på Præsident Kennedy,
advarede Lyndon LaRouche sine medborgere, at medmindre man stoppede og vendte

denne udvikling, ville dette skifte føre til opløsningen af nationen. I årtier
siden, har han advaret igen og igen om, at afindustrialiseringen
(“liberaliseringen”) af økonomien og ledsagende modkultur med rock-sex-stoffer i
60’erne lagde vejen til et økonomisk sammenbrud, og til ødelæggelsen af det
kognitive potentiale i befolkningen. Da Nixon trak stikket på Bretton WoodsSystemet i 1971, og ændrede det internationale monetære system til flydende
valutakurser, meddelte LaRouche profetisk, at denne ændring af politikken –
givet til USA af det britiske imperium – enten ville føre til en ny fascisme,
eller ville fremtvinge oprettelsen af en ny økonomisk verdensorden.
Næsten 50 år – et halvt århundrede – senere er LaRouches advarsler blevet
bekræftet, som borgerne kan iagttage overalt. Det imperiale geopolitiske system,
der førte menneskeheden ind i to verdenskrige og har forårsaget mange gange mere
massedød gennem dets økonomiske imperialisme end Hitlers regime, kollapser nu
under vægten af dets egen selvdestruktion. Derfor står især befolkningen i USA
over for en presserende beslutning. Vi må se problemets omfang i øjnene for at
mønstre modet til at kræve en løsning. Efter de studier, som beskriver de
forskellige fysiske sektorers sammenbrud i den amerikanske økonomi, følger en
opfordring til handling, der ledsager en artikel skrevet af LaRouche, hvori han
fastsætter “fire love” for at redde USA. Han siger, at disse love er “ikke et
valg”, men ”en umiddelbar nødvendighed”. Vi tror, at du vil være enig i den
vurdering, når du er færdig med at læse denne rapport.
Rapporten kan læses her:
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