Kampen er i gang
Den 29. august (EIRNS) – At vente med at sætte alt ind i kampen for LaRouches
genoprettelsesprogram indtil det næste finansielle krak rammer, ville være at
vente for længe. Hvis vi skal lykkes – og der er simpelthen ikke andet valg end
at lykkes – må vi begynde nu, i dag. I løbet af de kommende dage og uger vil
fremlægge dette program, ikke kun til den føderale kongres, men til delstatslige
lovgivende myndigheder, amtsråd og byråd samt fagforeninger og andre grupper.
Alle demokratiske præsidentkandidater må tage stilling til det. Vi vil gøre alt
dette for at sikre, at LaRouches genopretningsplan bliver vedtaget som lov under
den nuværende præsident, med hans støtte, før verden bliver kastet ud i en ny,
værre depression, end den der begyndte i 2007-08.
Hvis denne nye depression får lov til at bryde ud, sammen med de krige der
sandsynligvis vil ledsage den, hvad vil der være tilbage af menneskeheden, før
det slutter?

Det er der i virkeligheden ingen der ved.

Genopretningsplanen er afhængig af den påviste ekspertise af verdens mest
fremtrædende økonomiske prognosemager i det 20. og 21. århundrede til dato,
afdøde Lyndon H. LaRouche, Jr. (1922-2019). Det er vigtigt at mestre det
grundlæggende. Vi vil befordre denne proces på enhver måde.
Der er to overlappende områder involveret: nationalt og internationalt. Den
indenlandske del blev opsummeret af LaRouche i hans “Fire nye Love” af 8. juni
2014. (Se “The Four New Laws To Save the U.S.A. Now! Not an Option: An Immediate
Necessity,” EIR, June 13, 2014.)
Selv om artiklen har meget vidtrækkende implikationer, er den kun tre til fire
sider lang, og bør læses sammen med nærværende leder. Men for vores formål
opsummeres de fire love her: Den første lov er genindførelsen af Franklin
Roosevelts Glass/Steagall-lov fra 1933 for at adskille Wall Streets spekulative
‘junk’-aktiver fra hvad der skal forblive som et levedygtigt kommercielt
banksystem. Kun ærlig bankvirksomhed, ikke spekulation, vil, hvis det skulle
vise sig nødvendigt få føderal opbakning. Dette, snarere end den 23 billioner $
store hjælpepakke til Wall Streets spillegæld, burde have været det første
skridt, der blev taget i 2007-08. Denne gang vil de dårlige spille-gældsposter
simpelthen blive udskilt, og afskrevet på en måde der ikke skader realøkonomien.
Den anden er “en tilbagevenden til et topstyret og nøje defineret system for
nationalbankvæsen”, hvilket henviser til modellen for præsident Lincolns
“Greenbacks”-politik. Det vil sige, at den kredit, som Federal Reserve og vores

nuværende, syge banksystem nægter at yde til brug for industri og landbrug, i
stedet leveres til en lav rente af en føderal institution under det amerikanske
finansministerium, underlagt den følgende begrænsning.
Den tredje lov specificerer ”brugen af det føderale kreditsystem til at skabe en
udvikling med højproduktive forbedringer af beskæftigelsen, med det formål at
øge den fysisk økonomiske produktivitet og levestandard for personer og
husholdninger i USA.. ..”
Den fjerde kræver et forceret videnskabeligt program for at opnå kontrolleret
termonuklear fusionskraft og en ‘Måne-Mars-mission’, der fører til menneskelig
kolonisering af Mars. Kun sådanne videnskabelige lynprogrammer kan gennem
videnskabelige og teknologiske afkast tilvejebringe de spring i produktiviteten,
som kan genoplive vores økonomi efter årtiers forfald. (Samtidig giver det
anledning til lynprogrammer for uddannelse af vores stort set ødelagte ungdom og
vores arbejdsstyrke.)
Den internationale komponent af LaRouche-planen er integreret som en
uadskillelig del af den. Den kræver, at de fire stormagter, USA, Kina, Rusland
og Indien, indleder oprettelsen af et nyt globalt kreditsystem (ikke monetært,
men kreditsystem) til erstatning for det forfejlede, spekulative finanssystem i
London, Wall Street og IMF. LaRouche kaldte dette ”Det Nye Bretton Woodssystem”, fordi det genoptager den hensigt, som Franklin Roosevelt havde med det
oprindelige Bretton Woods-system, samtidig med at det også tager ved lære af de
fejl, der blev begået dengang. Systemet vil især være orienteret mod
udviklingskreditter, der tillader massiv højteknologisk kapital-vareeksport fra
den “avancerede” sektor til udviklingslande. På denne måde vil begge sektorer i
fællesskab blive velstående, som Roosevelt havde til hensigt. Ellers vil det,
som i det oprindelige Bretton Woods, være et system baseret på guldreserver, og
relativt faste, dollarbaserede, valutapariteter – uden hvilke langsigtede
kreditter med lave renter er umulige.
De fleste (men ikke alle) nutidige historikere er blinde for de rigelige beviser
på, at hele Roosevelts indfaldsvinkel begyndte med disse spørgsmål om
international udvikling. En større artikel planlagt til den kommende udgave af
EIR den 6. september vil sætte dette på plads.
Alt imens vi kæmper for denne LaRouche-plan, vil vi i de samme institutioner
fortsætte kampagnen for en renselse af LaRouches navn og frifindelse fra de
falske anklager, som han i 1988 blev dømt og fængslet i fem år for.
Efter otte præsidentkampagner med adskillige tv-informationsindslag, kombineret

med massecirkulation af nogle af hans skrifter og de store mediers dæmonisering
af ham – medier, som ikke desto mindre insisterede på, at han var “ubetydelig” –
har Lyndon LaRouche en massiv støtte i USA. De ’99 %’ af disse tilhængere er
ikke medlemmer af nogen organisation, som er offentligt forbundet med LaRouche,
men de har en tendens til at være de organiske ledere blandt deres venner og
medarbejdere. Sammen med disse ældre generationer bliver studerende på
universitetsområder på ny gjort bekendt med LaRouches ideer.
Nu er tiden inde til, at ældre veteraner deltager sammen med unge rekrutter i
den form for ubønhørlig, uindskrænket kampagne, som sjældent, hvis nogensinde
tidligere, er set i dette land. En kampagne vi skal vinde på trods af alle odds.

