Slut med bedrageri af
offentligheden. Tiden er moden til
LaRouches strategiske løsninger
Den 17. december (EIRNS) – Det strategiske billede er dramatisk, hvor millioner
af mennesker går på gaderne i protest mod umulige levevilkår, fra Chile til
Algeriet og Libanon. I hele Frankrig fandt der i dag en massestrejke sted imod –
blandt andet – regeringens planlagte ændring af pensionssystemet med krav om
flere år på arbejdsmarkedet for mindre kompensation. Hundredetusinder af
mennesker på tværs af sektorer demonstrerede i et omfang, der overgik selv de
enorme forsamlinger tidligere i efteråret. På den berømte Paris-opera stillede
både sangere og orkestret sig solidarisk. Forsamlet på operaens trappetrin
fremførte de ”Va Pensiero”, de hebraiske slavers kor fra Verdis opera Nabucco
(Nebukadnesar) og andre universelle, patriotiske sange.
Dette er virkeligheden i det kommende nye år. Ingen ‘genopvarmede’ nyliberale,
neo-konservative planer og svindelnumre vil længere kunne formå at forlænge City
of London/Wall Streets dødsmærkede ‘markedssystem’. Den amerikanske centralbank,
Federal Reserve, pumper i løbet af juleferiedagene mange milliarder ind i
finanssystemet for at afværge den verserende nedsmeltning.
Det er sådan man må se de seneste dages rekordniveauer på det amerikanske
aktiemarked. Pengene flyder rundt overalt. Dagens rekordhøje Dow-indeks på
28.267 er en “opsmeltning”, som investorer/spekulanter nu foretrækker at kalde
det, hvilket betyder, at det er positivt. Men “opsmeltning” betyder i
virkeligheden hvad ordene antyder – økonomisk skum. Der er intet bag “pengene”,
blot penge og [varm] luft. Federal Reserve-politikken er et bedrageri af
offentligheden.
Schiller Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche, understregede i
diskussioner med europæiske kolleger i dag vigtigheden af, at dette er
øjeblikket til at udbrede offentligt, hvad der er sandt og gennemførligt – den
afdøde statsmand Lyndon LaRouches strategiske økonomiske metode. For fem år
siden udstedte han sine “Fire love”, baseret på at adskille og forsvare
kommercielt nyttige banker gennem Glass/Steagall-loven; stil rigelige kreditter
til rådighed for nyttig agroindustriel og infrastrukturel aktivitet, og især til
fremme af banebrydende videnskabelige fremskridt gennem rumprogrammet og
international rumforskning.

Den form for intervention går hånd i hånd med afsløringen af svindlen bag de
‘væbnede’ efterretningsnetværk, der går efter det amerikanske præsidentskab, og
som også har taget sigte imod Kina og Rusland, på et tidspunkt hvor det er
yderst påkrævet med et samarbejde mellem stormagter omkring en fornuftig
politik.
I dag sendte præsident Donald Trump et personligt brev til ‘House Speaker’
(formand for Repræsentanternes Hus, red.) Nancy Pelosi, hvor han fordømmer dette
svig i de stærkeste vendinger og kalder det et “ulovligt, partipolitisk
kupforsøg.” Han sagde til hende: “Hvis du virkelig var interesseret i frihed og
vores nations frihed, så ville du bruge dine enorme efterforskningsressourcer
til at afsløre den fulde sandhed om FBI’s forfærdelige magtmisbrug før, under og
efter valget i 2016”, sagde Trump. ”De anklagede i ‘Hekseprocesserne i Salem’
(foregik i Massachusetts-kolonien i 1692-93, red.) fik en mere retfærdig
rettergang ”(det fulde brev er offentliggjort på Det Hvide Hus’ websted).
Hvad der er afgørende, advarede Zepp LaRouche, er at ikke lade den gunstige
lejlighed for at afslutte ondskaben slippe sig af hænde, og at opnå succes ved
at handle ud fra det højeste niveau. Førhen har der været bevægelser indenfor
forskellige grupper – arbejdere, landmænd, læger og medicinsk personale,
undervisere, studerende – hvilke kan være magtfulde bevægelser, men som derefter
bliver besejret på en eller anden måde, når de bliver desorienterede,
demoraliserede, truede, eller købt og betalt. Konsekvensen er, at deres
produktive og politiske kræfter går tabt eller svækkes, og at alle taber.
Men hvis folk har overblikket på det højeste niveau og [kendskab til]
strategiske løsninger, kan det lykkes. Tiden er moden.

