Se virkeligheden i øjnene:
Den transatlantiske verden er
dømt til
undergang – Og menneskehedens
fremtid ligger i Eurasien
16. marts 2016 (Leder fra LaRouchePAC) – Skribent på Daily
Telegraph, Ambrose Evans-Pritchard, er blevet fuldstændig
hysterisk over sin seneste »opdagelse«, nemlig, at det
transatlantiske område nu går ind i en hyperinflationsnedsmeltning. I realiteten burde enhver, der er ved sin
fornufts fulde fem, for længst have indset, at USA og Europa
allerede er dømt til undergang. USA’s økonomi er håbløs, og
intet, undtagen et totalt skifte i politik – der går bort fra
troen på penge over menneskelig kreativitet – kan forhindre
den totale ødelæggelse. Ingen økonomisk genoplivelse, eller
blot økonomisk overlevelse, kan forekomme under den aktuelle
politik. Det er et under, at USA stadig eksisterer på dette
tidspunkt, da der ikke er nogen mekanismer til at redde
økonomien.
Krisen kommer til udtryk på en mere grafisk måde, når man ser
på de himmelstormende rater for selvmord, dødsfald som følge
af narkooverdosis og den faldende forventede levealder i USA.
Vi står på randen af et globalt kollaps, som det
transatlantiske område umuligt kan overleve. Krakket kan
komme, hvad dag, det skal være, og det er denne realitet, der
har udløst hysteriet fra sådanne som ECB-chef Mario Draghi og
bladsmører for den britiske krone, Evans-Pritchard.
Eneste mulighed for det transatlantiske område er at annullere
Wall Street og [City of] London – udslet dem totalt, og

gennemfør så en total ændring af konceptet for det økonomiske
system.
Der er to, uforenelige koncepter for økonomi. Der er det
britiske/Wall Street-koncept om penge, penge og atter penge.
Penge i sig selv, har intet med virkelig værdi at gøre. Det
alternative system, Hamiltons system, som FDR forstod og
gennemførte, afviser penge; afviser Wall Street. Dette system
bygger på menneskelige opdagelser, der omsættes i
videnskabelige og teknologiske fremskridt, som skaber virkelig
rigdom og fremmer menneskets vækst.
Præsident Franklin Delano Roosevelt havde disse koncepter og
omsatte dem til praktisk handling som præsident – indtil FBI
og Republikanerne lukkede Roosevelt-programmet ned, selv inden
hans død i utide. Intet som helst system, der bygger på penge
og finans, kan fungere, og dette var, hvad FDR forstod.
Den russiske præsident Vladimir Putin opererer ikke ud fra et
pengeorienteret system. Det kinesiske lederskab under Xi
Jinping opererer ikke på basis af et pengeorienteret system.
Eurasien er i færd med at blive organiseret på basis af helt
andre principper, anført af Kinas bestræbelser for at
realisere menneskets udenjordiske forpligtelse. Denne idé blev
fremvist på den sidste dag af den Nationale Folkekongres, der
netop er sluttet i Beijing, da en af de delegerede fra Folkets
Befrielseshær, Kinas første, kvindelige astronaut, gav et
magtfuldt interview til CCTC om udsigterne for Kinas
rumprogram. Kina er også godt på vej til at bygge verdens
første, kommercielle højtemperatur-gasafkølet reaktor. Det er
realøkonomi – og ikke det vanvid med penge, penge og flere
penge, der har plaget USA, siden FDR’s død, med ganske få,
momentvise undtagelser.
På en anden måde personificerer den russiske
det samme princip: Nøglen til alt, hvad Putin
vende situationen i Syrien, er, at han altid
altid finder på en overraskelsesflanke – på

præsident Putin
har gjort for at
er i bevægelse,
det strategiske

niveau. Putin er sig udmærket bevidst, at han ikke handler
alene, men at han opererer på vegne af et partnerskab med
Kina. Dette gjorde Li Kiqiang klart i sin afslutningstale til
den Nationale Folkekongres: Ingen tredjepart vil få lejlighed
til at ødelægge det strategiske partnerskab mellem Kina og
Rusland. I Indien har premierminister Modi lanceret en
revolution i landbrugssektoren, som er fuldstændig afgørende
for Indiens fremtid. I sit nye budget har han annonceret en 84
% ’s forøgelse af investeringer i landbrugssektoren – oveni i
relaterede investeringer i veje, jernbaner og produktion af
kemiske produkter og gødning.
Putin drives af en dyb, personlig erfaring. En stor del af
hans familie døde under nazisternes invasion af Sovjetunionen
under Anden Verdenskrig. Denne erfaring former hans tankegang.
Uden en erkendelse af, hvem Putin er som verdensleder, og hvor
han kom fra, er det umuligt at forstå hans handlinger. Det er
grunden til, at det store flertal af de såkaldte »strateger« i
Vesten er forvirret over hans flankeoperationer.

