EIR: Hamiltons New York
9. jan. 2015 – Se ikke hen til Washington, D.C., for lederskab
i den intensiverende politiske krise i USA. Nationens
hovedstad er endnu engang centrum for Konføderationen, en rede
af bøller, sykofanter og særinteresser, der kontrolleres af
Wall Street. Se i stedet hen til New York City, mere specifikt
Alexander Hamiltons New York City.

New York City var den politiske smeltedigel, hvortil den unge
Alexander Hamilton som teenager netop var ankommet fra De
vestindiske Øer i begyndelsen af 1770’erne med den faste
beslutning, at han ville skabe historie. Her, i samarbejde med
andre patrioter, og i brutal, politisk kamp mod agenter for
Den britiske Krone, modnedes hans geni, og han udviklede sine
idéer om politisk økonomi, på basis af hvilke Den amerikanske
Forfatning og den unge nation er baseret.
I en vis forstand var disse idéer ikke nye. Hamiltons
videnskabelige synspunkt kan identificeres som tilhørende den
tyske filosof-videnskabsmand Gottfried Wilhelm Leibniz, der
igen var fortsættelsen af renæssancetraditionen efter Nicolaus
Cusanus og Johannes Kepler – i modsætning til John Lockes,
Isaac Newtons, David Humes og Thomas Hobbes elendige sociale
kontrakt. Hamilton hævdede, at Naturlig Lov dikterede, at
menneskeheden dedikerede sig til det, Leibniz ville have kaldt
»lykkens videnskab«, og skabte et politisk system, der bragte
mennesker sammen for at opfylde dette formål.
New York City udgjorde en naturlig base for disse idéer. Efter
syv års britisk besættelse under Revolutionskrigen var byen
ved at vende tilbage til sit livlige handelsliv og under
hastig vækst, og tiltrak immigranter, der søgte en chance for
at deltage i verdens første, virkeligt republikanske samfund,
fra hele verden. Da Hamilton ledede kampen for vedtagelse af

Forfatningen i 1787-88, kunne han regne med støtte fra
tusinder af håndværkere og specialhåndværkere, som i hans
økonomiske vision så den fremtid, som de tragtede efter for
sig selv og deres efterkommere.
Højdepunktet af denne støtte blev vist under en usædvanlig
demonstration om morgenen den 23. juli 1788 for at støtte den
nye, amerikanske Forfatning. Fem tusind mænd og drenge, der
repræsenterede henved 60 fag og professioner, kom, alle iført
kostumer og ledsaget af farverige vimpler og bannere, der
udråbte den lykke og rigdom, der ville følge i kølvandet på en
stærkere, national union. Processionen blevet anført af
»Frihedens geni« Christoffer Columbus. Håndværkere dominerede
de første otte divisioner i marchen, efterfulgt af advokater,
købmænd og præster – som vidnede om ikke blot den dybtgående
støtte til Forfatningen blandt arbejdere, men også betydningen
af de organiserede fagområder i byens samfundsliv efter
Uafhængigheden. Efterhånden, som processionen bevægede sig
gennem byens centrum, så man, højt hævet over alle andre
udstillinger, det Føderale Skib Hamilton. En nedproportioneret
fregat med 32 kanoner, 27 fod lang, blev trukket af et
forspand på 10 heste. Et banner tæt ved fra skibstømrerne
proklamerede:
»Ved dette føderale skib vil vore erhverv genoplives/
og købmænd og skibsbyggere og tømrere vil trives«.
LaRouche-bevægelsen er i øjeblikket engageret i et fremstød
for at mobilisere for genoplivelsen af Hamiltons syn på USA,
og for at få Amerika til at tilslutte sig andre nationer, der
nu vedtager dette syn for deres eget land. New York City er
centrum for denne nationale kamp om at dumpe Hamiltons fjender
på Wall Street – og genopbygge nationen. Gå med i kampen.
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