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)

Wall Street i chok over Trumps
forpligtelse
til at ’udslette Puerto Ricos gæld’
4. okt., 2017 – Morgenens overskrift i New York Times opsummerede Wall Streets
frygt: »Trump lover at udslette Puerto Ricos gæld. Kan han gøre det?« Wall
Street husker, hvordan Franklin Roosevelt svang præsidentskabets magt over Wall
Street, og de er i panik. »Kontaktet sent tirsdag sagde investorer, der er
Puerto Ricos gældskreditorer, samt deres rådgivere, at de ’blev taget på sengen’
og ikke vil kommentere«, rapporterede Times.
Artiklen i Times opstillede sine argumenter for, hvorfor USA’s præsident ikke
har, ikke kan have og gør klogt i ikke at have magt til at forsvare amerikaneres
liv, da denne puertoricanske statsgæld er i form af gæld udstedt til kommunerne,
som primært regeres af delstatslove, og ikke af den føderale regering; eller jo,
det føderale skattevæsen (Internal Revenue Service) kan, under visse
omstændigheder, træde til, »men ikke for simpelt hen at ’udslette’ delstatens
gæld«.
Også Bloombergs nyhedstjeneste fremførte, at »det står ikke klart, hvordan
Puerto Ricos gæld simpelt hen kan forsvinde, bortset fra under en

konkursbehandling«.
Times, Bloomberg og andre finansmedier vifter med truslen om, at Trumps
udtalelse om at »udslette« Puerto Ricos $72 mia. store gæld vil være ansvarlig
for en nedsmeltning af det kommunale marked generelt. Men, præsidenten
konstaterede simpelt hen, hvad der var sandheden. Puerto Ricos økonomi har intet
fundament for at betale Wall Streets ågergæld; den eneste løsning er FDR’s
Glass/Steagall-reorganisering af systemet, som EIR’s stiftende redaktør Lyndon
LaRouche har insisteret.
Wall Streets overskrifter ændredes midt på morgenen i dag og brugte direktør for
kontoret for management og budget, Mick Mulvaneys udtalelser til CBS og CNN til
at berolige sig selv om, at Det Hvide Hus havde »neddæmpet« præsident Trumps
forpligtelse. »Det ville jeg ikke tage alt for bogstaveligt. Jeg talte længe med
præsidenten, da vi fløj hjem i Air Force One«, sagde Mulvaney. Han udtalte Wall
Streets holdning, da han sagde: »Puerto Rico må finde ud af de fejltagelser, de
har begået med deres egne finanser i løbet af den seneste generation.«
Foto: Præsident Donald Trump besigtiger skaderne efter orkanen og
oprydningsindsatsen i et nabolag i Guaynabo, Puerto Rico, tirsdag, 3.okt., 2017.
(AP Photo/Evan Vucci)

Steve Bannon mobiliserer økonomisk
krigsførelse mod Kina, mens LaRouche
mobiliserer Vesten til at redde sig
selv ved at
tilslutte sig »den Nye Silkevejsånd«
Leder fra LaRouche PAC, USA, 1. oktober, 2017 – Steve Bannon, præsident Trumps
nyligt fratrådte assistent, er febrilsk i færd med at mobilisere støtte til sin
plan om at drive USA ind i en geopolitisk, imperial, økonomisk krig mod Kina –
dvs., for at sabotere Trumps erklærede hensigt om at arbejde tæt sammen med Kina
om at genopbygge den smuldrende, amerikanske infrastruktur og potentielt bringe
USA ind i den Nye Silkevejsproces for infrastrukturbyggeri i hele verden. En
forsidehistorie om Bannon i Bloombergs Businessweek fra 28. sept. forklarer hans

hensigter i en artikel med titlen: »Bannon er tilbage og har Kina på
sigtekornet«, med underoverskriften: »Fra Birmingham til Beijing anfører den
tidligere Trump-strateg sin egen bevægelse og advarer nu om den påtvungne
teknologioverførsel af amerikansk innovation til Kina – og samarbejder med Henry
Kissinger«.
Helga Zepp-LaRouche talte via video til lørdagens LaRouche PAC Manhattan Project
Borgermøde i New York City den 30. sept. og identificerede her den fare, som
denne Bannon-operation repræsenterer. Hun påpegede Obama/Hillary-netværkerne og
deres neokonservative kammerater på den Republikanske side, der er helliget til
at stoppe Trumps bestræbelse på at arbejde tæt sammen med Rusland og Kina, og
som nu får tilslutning fra »Bannon-faktoren, der forsøger at bearbejde Trump for
at forsøge at sætte ham op mod Kina. Jeg mener, dette er strategisk, og vi må
absolut gå imod dette, for kendskabet til, eller opfattelsen af, hvad det er,
Kina rent faktisk gør i Vesten, er absolut fejlagtigt.«
Den kendsgerning, at Kina nu foretager enorme spring inden for snart sagt alle
områder af videnskab, teknologi og industri, betvivles ikke længere af briterne
og kredsene på Wall Street. Men, snarere end at se på den fantastiske
transformation af den kinesiske økonomi som en mulighed for samarbejde om at
genindføre vækst i de vestlige økonomier og i verden generelt, så beskriver de
det som en eksistentiel trussel mod deres unipolære magt og mod deres evne til
at afstive deres bankerotte finanssystem gennem yderligere nedskæringspolitikker
og udplyndring af realøkonomien her og i hele verden.
Intetsteds bliver dette mere tydeligt end i Puerto Rico. Den løgnagtige
mainstreampresse kører grelle overskrifter om, at Trump ignorerer befolkningen i
Puerto Rico, på trods af den igangværende massive militære og civile
mobilisering for at genskabe den ødelagte ø og dens befolkning – en
mobilisering, der af Puerto Ricos guvernør og af øens repræsentant i den
amerikanske Kongres er blevet behørigt rost. Sandheden om Obamaadministrationens og hans Wall Street-sponsorers overlagte ødelæggelse af denne
plagede ø kan ikke længere undertrykkes. Det var Obama, der sidste år underskrev
den lov, der gav et håndplukket panel magten til at overtage Puerto Ricos
finanspolitik fra deres valgte regering og indføre dødbringende
nedskæringspolitik mod deres hospitaler, el-nettet og mere endnu og efterlade
dem praktisk talt hjælpeløse, stedt over for orkanen – og at sætte statsgældens
fordringer (det meste af den illegitim) foran menneskers behov. Præsident Trumps
henvisning til statsgældskrisen i Puerto Rico, som eksisterede længe før
orkanen, reflekterer hans voksende erkendelse i løbet af den seneste uge af, at
den private sektor intet har gjort, og intet vil gøre, for at adressere hverken
den aktuelle krise, eller de underliggende årsager.

LaRouches Fire Love til at redde
USA – og verden.

I sidste uge besluttede Trump, at den indledende oprydning i Puerto Rico ville
blive dækket 100 % af USA’s regering, og den næste dag annoncerede han så, at
hans $1 billion store infrastrukturplan ikke længere ville involvere den private
sektor – den såkaldte PPP-model – men ville blive 100 % finansieret af den
nationale regering og lokalregeringer. Dette stiller naturligvis det spørgsmål,
hvor den nationale regering og lokalregeringerne skal få midlerne fra – et
spørgsmål, der kun kan besvares gennem fremgangsmåden med LaRouches Fire Love,
der genindfører et kreditsystem i Hamiltons tradition til erstatning af det nu
bankerotte, britiske, monetære system, der i løbet af de seneste 50 år i
stigende grad har overtaget både USA og de europæiske nationer.
Fr. Zepp-LaRouche adresserede i sine bemærkninger lørdag denne
civilisationskrise ud fra det positive perspektiv, der har udgjort baggrunden
for hendes og hendes mand Lyndon LaRouches politikker i det seneste halve
århundrede, og som hun kaldte »den Nye Silkevejsånd«. »Og denne Silkevejsånd er
magtfuld!«, sagde hun. »Det er noget, som jeg mener, kan indsprøjtes i alle
andre lande.«
Hun henviste til den vanskelige tid, da LaRouche og flere af hans medarbejdere
blev fængslet af Bush-familien – gennemtvunget af samme Robert Mueller og hans
korrupte kohorter, der nu kører et kupforsøg mod præsident Trump – og tilføjede:
»Det, der holdt mig oppe hele tiden, var det faktum, at jeg vidste, at det, vi
gør, er en politik, der er baseret på Universets fysiske love; at det, vi gør

med at promovere videnskabeligt og teknologisk fremskridt og med at have et
billede af mennesket, der er i overensstemmelse med Universets skabende kræfter,
og at vore modstandere går imod naturlig lov (Universets lov), og derfor kan de
ikke vinde.
Man må således udvikle et perspektiv, der ikke er bundet af, og ikke er påvirket
af ens daglige omgivelser og ens daglige oplevelser, men at man må oplyse sin
vision omkring noget andet: man må have en idé om, hvor menneskeheden skal
befinde sig om 100 år fra i dag. Man bør have en idé om, hvad Universets fysiske
love går ud på, og hvorfor ens modstandere ikke er andet end stakkels påståelige
idioter, der ikke kan vinde.
Jeg mener, at, hvis man tager et internationalt aspekt som ens udgangspunkt, vil
man være i en langt bedre position til at være en amerikansk patriot, fordi man
først er en verdensborger, og man er derfor under påvirkning af undertrykkende
omgivelser, og det er sådan, jeg har gjort det – og jeg kan forsikre jer for, at
det virker.«
Foto: Steve Bannon taler på 2017 Conservative Political Action Conference (CPAC)
i National Harbor, Maryland.

Præsident Trump siger, Public Private
Partnership
(PPP) ikke fungerer for
infrastrukturudvikling;
Tiden er inde for LaRouches politik!
27. sept., 2017 – Ifølge Washington Post og flere andre medier, indikerede
præsident Trump, da han i går mødtes med en tværpolitisk gruppe af
kongresmedlemmer fra Husets Måder og Midler-komiteen, at public-private
partnerships, kendt som P3’er, ikke fungerer som middel til finansiering af
infrastrukturudvikling. En unavngiven embedsmand fra Det Hvide Hus sagde til WP,
at, selv om administrationen har forsket i disse fremgangsmåder, »så udgør de
ganske bestemt ikke nogen ’magisk kugle’, der kan løse alle nationens
infrastrukturproblemer, og vi vil fortsætte med at overveje alle brugbare

muligheder«.
Hvad præsidenten nu beslutter mht., hvordan man skal finansiere det $1 billion
store infrastrukturprogram, han annoncerede i sin administrations begyndelse,
vides endnu ikke. Men det fremlægger på bordet (hvor det altid har ligget)
overvejelse af den kreditpolitik i Hamiltons tradition, som Lyndon LaRouche har
foreslået, som det eneste, brugbare middel til at finansiere landets økonomiske
genopbygning.
Kongresmedlem Brian Higgins (D-NY), der deltog i mødet, sagde, han mente,
præsidentens bemærkninger signallerede en åbenhed over for at arbejde sammen med
Demokrater om planen, og endda en forhøjelse af den føderale forpligtelse. Under
mødet, rapporterer Higgins, indikerede Trump, at han ville søge at betale for
infrastrukturprojekter gennem direkte føderale bevillinger, ved enten at betale
for projekter med nye skatteindtægter eller også ved at stifte ny gæld. I et
telefonisk interview til Bloomberg News fremkom Higgins med det synspunkt, at,
efter otte måneder, hvor Senatets og Husets lederskab ikke har samarbejdet med
præsidenten om en gennemgribende revision af sundhedsforsikringen, så »føler han
sig nu fri til at finde partnerskaber andre end dem, der ikke har fungeret i de
seneste otte måneder«.
Under gårsdagens møde understregede præsident Trump, iflg. de tilstedeværende,
et grelt eksempel på P3’s fiasko i vicepræsident Mike Pences hjemstat Indiana,
for at demonstrere, at denne fremgangsmåde ikke vil fungere på det føderale
niveau. Efter at et privat, spansk firma ikke fuldførte en strækning af
interstats-hovedvej 69 i Indiana, udsteder delstaten nu offentlig gæld for at
fuldføre de 40 % af projektet, som det spanske firma efterlod ugjort.
Foto: Skaderne på Puerto Ricos infrastruktur er enorme, og øen er flere steder
mørklagt og isoleret.

EIR-magasinet udgiver dossier:
Bob Mueller – ’Umoralsk juridisk
morder’;

Bryd forræderflokken; Ban vejen for
den Nye Silkevejsæra
Læs EIR’s eksklusive dossier her
Leder fra LaRouche PAC, USA, 27. sept., 2017 – I dag udgav EIR sit ugemagasin
(dateret 29. sept.) med dossieret »Robert Mueller er en umoralsk juridisk
morder: Han vil udføre sit job, hvis I giver ham lov«. Dossieret, der er på 26
sider, fremlægger Robert Swan Mueller III’s identitet og rolle mht. mangeårige,
beskidte operationer imod nationen, imod den patriotiske statsmand Lyndon
LaRouche, imod ofrene for 11. september og deres familier, og imod andre. Denne
rapport – der cirkuleres via LaRouchePAC’s netværk, er ammunition for at bryde
det neo-britiske imperium én gang for alle, for at bane vejen for, at det
transatlantiske område kan tilslutte sig den Nye Silkevejsæra for udvikling.
Det faktum, at sådanne stinkende operatører som Mueller så længe har kunnet
fortsætte med deres beskidte arbejde, skyldes ikke manglende »information« som
sådan i offentligheden – selv om befolkningen berøves viden. Det reflekterer i
stedet mindcontrol-operationer for at aflede og demoralisere folk ind i
konstruerede klagepunkter, såsom at fordømme Christopher Columbus som en
’undertrykker’.
Denne kulturelle degradering udføres med overlæg af fornægterne af renæssancen
med det formål at kunne udføre faktisk fysiske forbrydelser mod menneskeheden.
De fremmer en politistatsdynamik for at afskrække alle fra at vove at gøre
indsigelse, eller blot stille spørgsmålstegn ved det, der foregår. Men vi kan
knække ryggen på disse forræderiske operationer.
En impuls, der er til fordel for dette udbrud, kommer fra det menneskelige ønske
om at redde liv og bygge en fremtid, og som man ser hos ofrene og
redningsfolkene midt i oversvømmelserne og murbrokkerne efter de udbredte
katastrofer, der har ramt de amerikanske lande. Som Mexicos præsident Enrique
Pena Nieto sagde i en tale til nationen i går aftes, »Jeg ved, mange af jer
føler frygt og ængstelse, men lad mig sige til jer, at vi vil give særlig
opmærksomhed til opgaven, at beskytte befolkningen … Min første prioritet er at
beskytte jeres og jeres familiers liv … Vi vil fortsat vise, at vi er mennesker,
der ikke opgiver over for modgang og er rede til at gå fremad.«
Puerto Rico og De caribiske Øer befinder sig stadig i en nødredningsfase;
dernæst følger fasen for opbygning af en økonomi, som vil kræve logistik på

militærniveau. Florida, Texas og de andre stater, plus Mexico, står over for en
enorm genopbygning, og ny opbygning.
Denne virkelighed rejser spørgsmålet om kredit – hvor skal midlerne komme fra?
Svaret blev givet, før katastrofen, af Lyndon LaRouche i hans »Fire Love« fra
2014, om bankpraksis, kredit og videnskabelig og økonomisk opbygning.
Katastrofernes virkelighed beviser nu LaRouches pointe; vi er menneskelige. Vi
kan skabe kredit. Vi kan bygge og skabe fremskridt.
Et glimt af denne erkendelse kom i går på et møde i Det Hvide Hus om
infrastruktur og ’skattereform’. Ifølge deltagere i denne tværpolitiske samling,
sagde præsident Trump, at statslig finansiering, og ikke PPP-finasiering (Public
Private Partnership), er vejen ad hvilken for at genoplive byggeri af
infrastruktur. Statslig finansiering – plus finansiering fra delstaterne og
lokalsamfundet – kan betyde, at man må forlade sig på skatteindtægter og mere
gældsætning, men statslige partnerskaber med private interesser »er bestemt ikke
en ’magisk kugle’, der løser alle nationens infrastrukturproblemer«, iflg. en
embedsmand fra Det Hvide Hus, der deltog i mødet. »Vi vil«, sagde han, »fortsat
tage alle brugbare muligheder i betragtning.« Trump talte i særdeleshed for en
»langvarig« støtte til Puerto Rico. Hvordan man skal gennemføre dette perspektiv
– både kortvarigt og langvarigt – forklares i LaRouches Nødhandleplan, som blev
udstedt den 31. august, midt i orkanen Harvey.
Ud over de umiddelbare nødhjælpsoperationer i Puerto Rico må vi også »se længere
end til horisonten«, som general Joseph Dunford, formand for
generalstabscheferne, udtrykte det, da han talte om militærets igangværende
rolle i Caribien. Dette var Dunfords svar på specifikke spørgsmål om militærets
nødhjælpslogistik under en høring i Senatet i går.
Men tiden er for længst overskredet til at se endnu højere og bredere: den Nye
Silkevej i de amerikanske kontinenter er lige netop ’over horisonten’!
Foto: Præsident George W. Bush taler for medierne under et besøg i FBI’s
Hovedkvarter med direktør Robert Mueller, venstre, og USA’s justitsminister John
Ashcroft. 25. sept., 2001.

(Photo US National Archives)

Læs det eksklusive dossier her:

https://larouchepac.com/20170927/robert-mueller-amoral-legal-assassin-he-will-do
-his-job-if-you-let-him

Puerto Rico skriger på LaRouches
program – Det er eneste mulighed
24. sept., 2017 – Når USA’s Kongres åbner i morgen, vil embedsmænd og
kongresmedlemmer fra Puerto Rico og deres amerikanske kongresallierede være til
stede for ikke alene at kræve øgede bevillinger af nødfinansiering for at
adressere skaderne på skønsmæssigt $30 mia. i Puerto Rico, frembragt af to
orkaner, men også en ændring i politikken for at give Puerto Rico grundlaget for
økonomisk vækst.
Kongressens ekstreme PROMESA-lov, der blev vedtaget sidste år, angiveligt for at
stabilisere øens budget- og gældskrise, omfattende ingen bevillinger til
økonomisk vækst, men oprettede i stedet en finanskontrolstyrelse, der skulle
indføre drakonisk nedskæringspolitik på øen – med nedskæringer af pensioner,
lønninger, offentlige sundhedsydelser og vitale tjenesteydelser. Som Business
Insider påpegede i dag, så er hele konkursbehandlingen, og gennem implikation
kontrolstyrelsen, sat »på vågeblus«. Der bliver ingen betalinger på statsgælden.
Der bliver ingen opkrævning af skatter og afgifter i flere måneder.
Diskussionen rejser spørgsmålet om det, Lyndon LaRouche har foreslået for at
tackle disse nødsituationer – nye, føderale kreditinstitutioner, national
bankpraksis, Glass-Steagall og de Fire Love. I 1965 havde Puerto Rico et
fungerende kernekraftværk, der lukkede i 1968. Hvorfor ikke bygge et andet? Der
er et presserende behov for byggeri af havne, skoler, hospitaler, hovedveje og
jernbaner. Puerto Rico kan spille en rolle i at opkoble til den Nye Silkevej.

PROMESA bør skylles ud i toilettet.
Washington Post rapporterer i dag, at store mængder føderal nødhjælp strømmer
ind til øen, men hovedvægten ligger stadig på at vurdere skaderne og at redde
folk, og der er dele af øen, der fortsat er isoleret. Genetablering af
elforsyningen er stadig »langt borte«, iflg. Mike Highland fra American Public
Power Association, der samarbejder med Energiministeriet og New York Power
Authority for at skønne, hvor store skaderne på Puerto Ricos elektricitetsnet
er.
Åbningen af San Juans havn gjorde det muligt for 11 skibe at bringe 1,6 mio.
gallon vand (1 gallon = 3,79 l), 23.000 feltsenge og dusinvis af generatorer og
mad; og dusinvis flere skibslaster forventes i de nærmeste dage. Men det er et
kapløb med tiden for at undgå en voksende humanitær krise. Dr. Natalie
Nierenberg, specialist i smitsomme sygdomme ved Tufts Medical Center i Boston,
sagde til Boston Herald, at smitsomme sygdomme er en enorm trussel, når
mennesker lever tæt sammen og bruger generatorer, og som ikke er vaccineret. Hun
advarede om, at smitsomme sygdomme og luftvejsinfektioner kunne »blive tårnhøje«
i Puerto Rico, sammen med også vandbårne og moskitobårne sygdomme. Massachusetts
General Hospital sender en gruppe frivilligt personale til Puerto Rico for at
holde tabstallet nede.
Foto: En mand kører på cykel på en ødelagt vej i Toa Alta, vest for San Juan,
Puerto Rico, 24. sept., 2017.

Pablo Casals’ enke: Genopliv klassisk
musik og kunst i Puerto Rico!
16. januar 2016 – »Vi må alle være overbevist om behovet for en ny renæssance,
et mål, der ikke alene er regeringers ansvar, men også det civile samfunds, og
det må man påtage sig med en kærlighed og dedikation, der ikke kan købes for
penge.« Således talte Marta Casals Istomin, Pablo Casals’ enke, i en tale den
17. februar 2014 ved mindehøjtideligheden i anledning af 116-års fødselsdagen
for Luis Muñoz Marín, den første, valgte guvernør for Puerto Rico, der
inviterede Pablo Casals til at bo i Puerto Rico i 1956 for at være med til at
frembringe en kulturel renæssance.
Hendes ord er endnu mere relevante i dag, end de var i februar 2014, hvor, som

hun bemærkede, øens krise allerede var alvorlig. Idet hun adresserede denne
krise, opfordrede hun regeringen og civilsamfundet til at vende tilbage til den
klassiske musiks og kunsts vej som »næring for sjælen« og »balsam« for Puerto
Ricos økonomiske krise.
»Nu mere end nogen sinde«, sagde hun, »må vi opretholde den fremragende kvalitet
og tilstedeværelse af vores øs spirituelle værdier … Vi må vende tilbage til
idealet med at bringe god musik til alle«. Unge mennesker er afgørende for denne
opgave, tilføjede hun. De »har i deres hænder evnen til at anføre landets
udvikling og ære arven efter Maestro Casals, der i sin fremskredne alder
fremskyndede Puerto Ricos kulturelle revolution«. I kølvandet på sin ankomst til
Puerto Rico grundlagde Casals og hans kone, der selv er en talentfuld cellist,
Puerto Ricos Symfoniorkester, Musikkonservatoriet og dernæst Casals Festivalen.
Fr. Casals Istomin understregede, at ungdom og erfaring kan gå i kombination for
at »give kreativiteten frie tøjler og søge samfundets velfærd, selv om dette
medfører en opofrelse af konventionel partipolitik og individuelle interesser«.
Alle, »der tror på musik og åndens værdier«, må gå sammen på alle tænkelige
måder«, fastslog Casals Istomin, for at støtte øens rige kulturarv. »I de
seneste to til tre år har jeg været til symfonikoncerter, hvor meget få
mennesker deltog, og det er dårligt … Folk må blive interesserede og give af sig
selv …«
Den 13. november 1961 tog Pablo Casals imod en indbydelse fra præsident John
Kennedy til at optræde i Det Hvide Hus for guvernør Muñoz Marín, til hvis ære
man afholdt en statsmiddag. Selv om Casals i mange år nægtede at optræde i noget
land, der opretholdt diplomatiske relationer med Spaniens fascistiske Francoregime, gav han efter i dette tilfælde af respekt for sin mangeårige ven Muñoz
Marín, men også, fordi han i den unge Kennedy så muligheden for en mere
forhåbningsfuld kurs i USA’s politik, der stemte overens med hans egne
synspunkter om respekt for alle menneskers rettigheder og værdighed. Han
korresponderede senere med Kennedy om flere spørgsmål.

NYHEDSORIENTERING JANUAR:
Finanskrak i Luften: Et Nyt Paradigme

nu!
Det sammenbrud af det transatlantiske finansielle system, som allerede er
indledt på verdens børser, er ikke en udefrakommende naturkatastrofe, men en
følge af en politik dikteret fra finansverdenen, der har været fundamentalt
forkert. Hvis vi erkender det, kan vi erstatte de nuværende defekte værdier med
et nyt paradigme, der vil sætte os i stand til ikke blot at overvinde krisen,
men også skabe den største renæssance i menneskehedens historie. De første
nødtiltag er den 4-punktsplan, som Lyndon LaRouche og Schiller Instituttet har
fremlagt: 1) Indførelse af en Glass/Steagall-bankopdeling, der adskiller normal,
samfundsgavnlig bankvirksomhed fra den finansspekulation, der i stigende grad
har overtaget bankerne og finansverdenen; 2) National regulering og styring af
finansverdenen inkl. udstedelse af statslige kreditter til opbygning af
økonomien; 3) Iværksættelse af store infrastrukturprojekter, som f.eks. en
Kattegatbro og et dansk magnettognet; og 4) Målrettet satsning på de
videnskabelige felter, som f.eks. kernekraft, fusionskraft og rumforskning, der
vil løfte hele samfundet op på et højere niveau. Samtidigt skal der så være en
renæssance, hvor vi tager de bedste og smukkeste af vor nations og
menneskehedens åndelige frembringelser, som f.eks. klassisk musik og kunst, og
lader dem være den standard, vi sætter for menneskelig interaktion og aktivitet.
Vi bringer her første tredjedel af en tale, som Schiller Instituttets danske
formand Tom Gillesberg holdt den 4. januar 2016, om det bail-in, der er i vente
som svar på finanssammenbruddet, og som kan høres i sin helhed på
http://schillerinstitut.dk/si/?p=10983
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Bail-in-folkemord for Puerto Rico;
afstiv værdiløse aktiver,
eller mist livreddende tjenester
12. januar 2016 – Gribbefonde og andre skrupelløse kreditorer kræver, at de
værdiløse aktiver, der udgør Puerto Ricos $72 mia. store gæld, honoreres, og de
er parat til at dræbe folk for at få »deres« penge. Det er en anden form for

bail-in-tyveri, men med samme resultat: Folkemord.
Regeringens dystre likviditetskrise var tæt på at efterlade øens ambulancer,
patruljevogne, brandbiler og andre offentlige køretøjer uden benzin den 11.
jan., rapporterede EFE nyhedstjenesten samme dag. Krisen blev først løst, da
Total Petroleum Puerto Rico Corp. nåede frem til en »mindelig overenskomst«,
hvor regeringen lovede at nedbringe sin $16 mio. store gæld til selskabet til
under $10 mio. og betale $3 mio. den 18. jan., og dernæst $4 mio. inden månedens
udgang. I modsat fald, ingen benzin.
I mellemtiden har Puerto Rico Electric Power Authority (Prepa) meddelt, at det
vil lukke for elektriciteten til tre hospitaler og klinikker i denne uge, pga.
manglende betaling af regninger. El-forsyningen vil kun blive opretholdt, hvis
klinikker og hospitaler hurtigt kan fremlægge en aftale om betaling.
Prepa er selv i en desperat situation med en gæld på over $8 mia. I slutningen
af december måned nåede selskabet frem til en aftale om gældsomlægning med 70 %
af sine kreditorer (der anslog, at de godt kunne klare en ’barbering’ på 15 %),
som vil træde i kraft, hvis det lovforslag, på hvilket den er baseret, vedtages
i Puerto Ricos Kongres den 22. jan. Erhvervssammenslutninger, fagforeninger og
forbrugergrupper er modstandere af lovforslaget og kalder det et »dødbringende
slag« mod økonomien, da det vil give Prepa myndighed til at hæve prisen og
pålægge andre gebyrer, øge gældsætningen »uden kontrol eller begrænsninger«,
samt underminere den uafhængige Puerto Rico Energikommission (CEPR), en
tilsynsmyndighed, der er etableret for at have total kontrol med bedømmelsen og
godkendelsen af foreslåede prisstigninger, iflg. Wall Street Journal. Puerto
Ricos aktuelle elektricitetspriser er dobbelt så høje som på det amerikanske
fastland, og elektricitetsinfrastrukturen er ved at bryde sammen.
I et vidnesbyrd aflagt i dag for Underkomiteen for Energi og Mineral-råvarer i
USA’s Repræsentanternes Hus advarede Prepas rådgiver for omstrukturering, Lisa
Donahue, om, at, med mindre aftalen om omlægningen vedtages, vil Prepa ikke være
i stand til at betale $1,13 mia., som forfalder til kreditorerne den 1. juli.
Den forfaldne gæld er mere end det dobbelte af, hvad Prepa har på hånden af
penge, og Donahue understregede, at selskabet umuligt kan skaffe differencen
hjem gennem indtægter, rapporterede Bloomberg.

Se også: LaRouchePAC svarer udtømmende på et spørgsmål fra Puerto Ricos guvernør
om, hvad Lyndon LaRouches råd er til ham, for at hjælpe øens økonomi (dansk)

Foto: Puerto Ricos ambulancer var tæt på at holde stille pga. manglende betaling
til benzinselskabet.

Puerto Rico har brug for en New Deal
i Roosevelt-stil,
ikke finansielle rovdyr og
’nøjsomhedspolitik’
10. januar 2016 – »Der var engang, da Puerto Rico havde en New Deal. I dag har
de finansielle rovdyr, Republikanere« og brutal ’nøjsomhedspolitik’. New Deal
Daily (www.nddaily.blogspot.com), en blog, der er helliget rapportering om
historien om Franklin Roosevelts New Deal, og også at være fortaler for dens
genoplivning i USA, leverede det ovenstående budskab i et indlæg fra 20. dec.
2015. I flere andre indlæg fra midten af 2015 fordømmer bloggen gribbefondenes
udplyndring af Puerto Rico og gennemtvingelsen af barsk ’nøjsomhedspolitik’,
dvs. nedskæringer, og at »bøllebanke« befolkningen gennem intimidering til at
betale gæld til »ådselgribbe-finansselskaberne«.
I et indlæg med overskriften »Nedskæringspolitik vs. New Deal-finansiering«
fremfører bloggen, at »Puerto Rico kunne bruge noget af den samme slags hjælp,
som præsident Franklin Roosevelt og hans ligesindede New Deal politiske
beslutningstagere gav det tilbage i 1930’erne og 1940’erne … men vi vil da ikke
skabe en New Deal for Puerto Rico i dag, vel? For pokker, vi vil ikke engang
tildele dem de samme beskyttelsesforanstaltninger mod bankerot, som staterne
nyder godt af … vi vil hellere lade dem blive ædt levende af gribbefondene …«
Selvfølgelig, fortsætter indlægget, »behøver det ikke at være sådan … Der kunne
udmærket være et direkte, statsligt jobskabelsesprogram, så vel som øgede
investeringer i uddannelse og infrastruktur«. I et indlæg fra 30. okt. 2015
forklarer bloggen, at »i stedet for at tvære puertoricanere ned i jorden, som
mange, rige investorer ønsker at gøre i dag … så forsøgte New Deals politiske
beslutningstagere at gøre det stik modsatte«. Administrationen til arbejdets
Fremgang, Statens Nødhjælpsadministration (FERA), Det civile Bevaringskorps (der
havde 12 lejre på øen) og Puerto Ricos Genopbygningsadministration (PRRA),
blandt mange andre, sponsorerede projekter, der byggede infrastruktur, skoler,
hospitaler, finansierede jobskabelse og finansierede udvidelsen af Puerto Ricos

Universitet. PRRA-projekter blev »designet af puertoricanske ingeniører og
bygget af puertoricanske arbejdere, og ydede konkrete bidrag til millioner af
puertoricaneres materielle tryghed … «
Den kendsgerning nævnes ikke, at den sidste guvernør for Puerto Rico, der blev
udnævnt af USA i begyndelsen af 1940’erne, var Rex Tugwell, et fremtrædende
medlem af FDR’s »Hjernetrust«, hvis specialitet var byplanlægning. FDR besøgte
Puerto Rico i 1934, hvor han skitserede sine planer for øens rehabilitering. Med
en bemærkning om, at øen led under mange af de samme sociale og økonomiske
problemer som på hovedlandet, sagde FDR: »Jeg ser frem til, at disse problemer
her på øen bliver løst lige så hurtigt, som vi vil løse dem i den kontinentale
del af USA.«

I n f o : Puerto Rico er et selvstyrende territorium med særlig tilknytning til
USA, beliggende i det nordøstlige Caribien. Puerto Rico råder kun over 1
repræsentant i USA’s Kongres, og denne kan kun stemme i komiteerne, ikke i selve
kongressens plenum. Selv om de har nordamerikansk statsborgerskab, har
puertoricanerne kun ret til at stemme ved præsidentvalget, selv om de, der bor
på fastlandet, har mulighed for at deltage i alle valg. Befolkningstal: 3,548
millioner (2014). (-red.)
F o t o : Den 1. juli 1934 gik FDR om bord på USS Houston for at begynde sin tre
uger lange rejse til Hawaii. Under krydstogtet gjorde FDR og hans ledsagere
holdt ved Bahamas-øerne, Haiti, Puerto Rico, St. Thomas, St. Croix, Columbia,
Panama, Cocos Island og Clipperton Island. Disse stop omfattede møder med
udenlandske ledere og honoratiores, sightseeing gennem diverse lande og masser
af lystfiskeri. FDR ankom til Hawaii den 24. juli for at påbegynde sit
historiske besøg. (-red.)

Glass-Steagall vil gøre en ende på
WallStreet, City of London
og, endelig, det Britiske Imperium,

og hermed faren for krig;
Et nyt paradigme med den Ny Silkevej,
for genopbygning af hele verden!
LaRouchePAC Fredags-webcast 8. januar 2016, dansk udskrift.
Vi har altså en situation lige nu, hvor tingene, over hele planeten, befinder
sig på den yderste rand. På et hvilket som helst tidspunkt – mandag morgen,
f.eks. – kunne vi vågne og finde, at hele det europæiske banksystem er gået ind
i et kaotisk kollaps, der omgående vil spilde over til USA. Der vil være en
indvirkning på Asien, men samarbejdet mellem Kina, Rusland, Indien og andre
lande, i det asiatiske Stillehavsområde og i det eurasiske område, vil tage af
for virkningen. Og krisens epicenter vil således være det transatlantiske
område. Og det er grunden til, at briterne vil gøre fremstød for en
krigsprovokation, en »bluff«-konfrontation, med Rusland og Kina for at få dem
til at kapitulere og udplyndre dem, for at holde deres eget ynkelige, døende
imperium gående i endnu et par dage. Der er vi kommet til i de globale
anliggender.
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