Peruvianske økonomers kongres
offentliggør konklusion:
»Vi
deler
Helga
ZeppLaRouches
perspektiv
for
global udvikling«
Leder fra LaRouchePAC, 25. nov., 2016 – I et dokument, der
opsummerer resultaterne af Sammenslutningen af peruvianske
økonomers 23. nationalkongres 17.-19. nov., skrev Roberto Vela
Tinedo, dekanen for Sammenslutningen af økonomer i Ucayali
(der var vært for begivenheden):
»Vi økonomer i Peru, der forsamledes i byen Pucallpa, vil
informere den nationale og internatonale offentlige mening om
vores holdning mht. den nuværende situation i landet og i
verden, og erklærer følgende:
1. At efter en analyse af hovedtalen, som dr. Helga ZeppLaRouche holdt, er vi enige i det perspektiv om global
udvikling, som hendes budskab præsenterer, og som kan
ses
på
følgende
link:
http://financiardesarrollo.blogspot.pe/2016/11/la-ferrov
ia-transcontinental-brasil.html
Efter at have
understreget dette punkt, fortsatte Vela med sit budskab
–
der
blev
sendt
til
alle
24
regionale
økonomsammenslutninger i Peru, med i alt henved 20.000
medlemmer – med at skrive:
6) For at overvinde denne krise, har BRIKS-landene (Brasilien,
Rusland, Indien, Kina og Sydafrika), under ledelse af Kina og
Rusland, foreslået og initieret byggeriet af en ny, finansiel
arkitektur, der har til formål at udvikle nationers fysiske
økonomi, i en suveræn relation, hvor alle vinder (’win-winstrategien [original på engelsk]), der knuser det gamle

regimes nulsumsspil, under hvilket nogle vinder og andre taber
… Peru må tilslutte sig denne proces for at kunne opnå vækst.
7) Vi må omstrukturere statens økonomiske politik og erstatte
den neoliberale model med en model for udvikling af produktiv
transformation med egenkapital …
8) Vi må anvende videnskab, teknologi og innovation i vores
økonomiske udvikling som basis for at være konkurrencedygtige
…
11) Vi må skabe et Ministerium for Strategisk Planlægning, der
skal formulere en vision for det land, vi ønsker at være … og
have et nyt Ministerium for Teknologi og Produktion …
16) Det første, store skridt på vejen til industriel udvikling
og promovering af videnskabelige og teknologiske evner, er, at
Peru, som et paradigmatisk eksempel på denne nye, suveræne
relation, hvor alle vinder (’win-win-strategien’), bør vedtage
forslaget fra den Kinesiske Folkerepublik om at bygge en
transkontinental jernbaneforbindelse langs den nordlige rute,
der ville forbinde havnene Santos i Brasilien og Bayovar i
Peru og lægge vægt på udviklingen af hundreder af
komplementære projekter, såsom landbrug, agroindustri,
varefremstilling, fiskeri, havne, kernekraft, petrokemikalier,
videnskabelig og teknologisk innovation, vejinfrastruktur,
skabelsen af nye intelligente byer og skabelsen af tusinder af
jobs, etc.
Efter fire dages overvejelser har vi aftalt at kræve, at
centralregeringen [i Peru] vedtager og promoverer byggeriet af
dette storprojekt, i betragtning af, at det i øjeblikket er
det eneste, der fokuserer på kontinental integration, og som
allerede har et underskrevet Forståelsesmemorandum mellem
Kinas, Brasiliens og Perus regeringer.«
Foto: Helga Zepp-LaRouche under en spørgesession på Schiller
Instituttets konference i Essen, Tyskland.

