Det britiske Imperiums værste
mareridt:
Argentina vil nationalisere
kornhandelen
6. oktober 2014 – Præcis, som Lyndon LaRouche og hans
medarbejdere advarede om i deres offentliggørelse fra 22.
august, har Argentina responderet til den vedholdende
finansielle krig, som føres imod landet af gribbefondene og
deres imperiestøtter, med tiltag for at nationalisere, eller
strengt regulere, kornhandelen, til skade for Imperiets
kornkarteller.
Nogle nyhedsmedier hævder, at disse initiativer er handlinger
fra en »desperat« præsident Cristina Fenandez de Kirchner.
Faktisk stemmer de overens med den nationalistiske politik,
som Peron-regeringer historisk har vedtaget, stillet over for
Imperiets forsøg på at ødelægge nationalstaten. Den Nationale
Kornstyrelse blev etableret i 1933 for at beskytte
landbrugspriser, men under sin regering 1946 – 55
moderniserede gen. Juan Peron styrelsen som Argentinas
Institut for Promovering af Handel for at nationalisere og
kontrollere kornhandelskæden, inklusive transport, udskibning,
kornsiloer og havne, idet han tog dem ud af kartellernes
hænder.
Nye lovforslag har været under udarbejdelse i nogen tid, men
anses nu for at haste i betragtning af, at producenter nægter
at frigive halvdelen af sojahøsten 2013 – 2014 til eksport for
at fremtvinge en devaluering, og således fratage landet
fremmed valuta til 10 mia. dollars. I henhold til MDZ den 4.
okt. har regeringen mistanke om, at de store karteller –
Cargill, ADM, Bunge og Dreyfus, blandt andre – står bag
producenternes sabotage.

Et lovforslag, som allerede er blevet forelagt
Landbrugskomiteens Deputeretkammer og forventes snarest at
blive debatteret i Parlamentet, ville skabe Argentinas
Institut for Marketing af Korn til at kontrollere alle
aspekter af den hjemlige og udenlandske handel med korn og
lignende produkter og tilsætninger (såsom energi og gødning, red.), for at »garantere den hjemlige forsyning« og etablere
en politik over en længere periode for sektoren for at
forhindre producenter i at kunne tilbageholde eksport.
Lovforslagets ophavsmand, parlamentsmedlem Adriana Puiggros,
sagde til Noticias Argentinas, at selv om man har gennemført
en hårdere kontrol i de seneste år, vil den statslige enhed,
som hun foreslår, dæmme op for kartellernes magt, som nu
fastsætter priser og kontrollerer tilgangen af fremmed valuta
til landet.
Et yderligere lovforslag skal efter sigende ligge på Cristina
Fernandez’ skrivebord, rapporterer MDZ, med Gran Makro-gruppen
af unge økonomer, der er tilknyttet den regeringsvenlige La
Campora-gruppe, som ophavsmænd. Lovforslaget opfordrer også
til dannelsen af et statsligt selskab, som ville konkurrere
med de nuværende kornopkøbere ved at tilbyde små og
mellemstore
producenter
en
mere
konkurrencedygtig
handelsvaluta end den aktuelle »sojadollar«, såvel som også en
eksportskat, der er 5-10 points lavere end den aktuelle 35 %
skat, og ville således give regeringen mulighed for direkte at
kontrollere 40 % af høsten.
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