Præsident Trump vil genoplive
det
’Amerikanske
Økonomiske
System’:
Ved I, hvad det vil sige?
Leder fra LaRouchePAC, 22. marts, 2017 – I sine taler mandag
ved et møde i Kentucky og tirsdag for møder for det
Republikanske Parti, understregede præsident Donald Trump, at
han har til hensigt at lede landet til en tilbagevenden til
det »Amerikanske Økonomiske System«. Efter meget kvalificerede
iagttageres skøn »mente præsidenten det virkelig« begge gange
– han ønsker at vende tilbage til den faktiske, økonomiske
politik, der blev ført af Alexander Hamilton og George
Hamilton, Henry Clay og Abraham Lincoln: det »Amerikanske
System«.
Er Trump den præsident, der kan føre USA tilbage til det
Amerikanske Økonomiske System? Det er stadig ikke afgjort og
afhænger også af landet – af os, af jer. Bør vi vende tilbage
til det? Absolut.
Med enkelte undtagelser ved de fleste amerikanere, og andre
landes borgere, ikke længere, hvad det Amerikanske Økonomiske
System var. Det blev defineret af Abraham Lincolns økonom
Henry C. Carey, for eksempel, som det »Amerikanske System«, i
direkte modsætning til det »Britiske System« med frihandel.
De samme briter, der, i løbet af det seneste år, har stået bag
McCarthy-kampagnen for at miskreditere Donald Trump og drive
ham ud af Det Hvide Hus.
»Få ram på Trump«-McCarthyismen er britisk, fordi Trump –
efter

årtiers

katastrofal

»globalisering«

og

afindustrialisering – ønsker at vende tilbage til det
Amerikanske Økonomiske System. Og han erkender fordelene ved
fred, ved at standse Bush’ og Obamas endeløse krige, og ved at
samarbejde med Rusland og Kina for at stoppe det.
Et »dossier« fra britisk efterretning om Donald Trump,
produceret for Hillary Clinton, var således begyndelsen på at
forvandle det Demokratiske Partis lederskab til en McCarthyhob, på jagt efter »russere«, der lurer bag hver søjle i Det
Hvide Hus.
Det Amerikanske Økonomiske Systems grundpiller var:
1) beskyttelse og støtte af amerikansk produktion således, at
USA kunne blive den storslåede, producerende nation, det blev;
2) en konstant promovering og opbygning af den mest moderne,
nationale infrastruktur, af de samme grunde – de
transkontinentale jernbaner, det nationale hovedvejssystem,
Apollo-Måneprojektet; og
3)

et

kreditsystem,

baseret

på

national

(statslig)

bankpraksis, som den store finansminister, Alexander Hamilton,
havde opfundet.
I dag vil dette sige at lukke Wall Streets kæmpekasinoer ved
at genindføre Glass/Steagall-loven; at etablere en
nationalbank i traditionen efter Hamilton, til infrastruktur
og varefremstilling; at investere billioner i ny infrastruktur
af den højeste, teknologiske standard; at udvikle
fusionskraft, vende tilbage til Månen og det dybe rum med
menneskelig kolonisering og udvikling.
Dette er, hvad EIR’s stiftende redaktør, økonom i det
Amerikanske Systems tradition, Lyndon LaRouche, for nylig har
udviklet som »Fire Love« for at redde den amerikanske økonomi.
Det Amerikanske System betød også Monroe-doktrinen – at det
unge USA ville gøre alt, der stod i dets magt, for at holde de

britiske og franske finansimperier ude af de amerikanske
kontinenter, så alle disse kontinenters nationer kunne udvikle
deres økonomier og indgå gensidige handelsaftaler, til fælles
fordel.
I dag vil det Amerikanske System sige at koble sig til Kinas
Nye Silkevejsinitiativ, hvor 60 nationer er i færd med at
indgå sådanne aftaler inden for et »win-win«-paradigme.
Schiller Instituttet og EIR er i færd med at opbygge en stor,
international konference i næste måned i New York City for at
bringe Trumps USA ind i dette nye paradigme, hvor det
»Amerikanske System« kan blomstre.
Præsident Trumps forståelse af det Amerikanske System i dag er
elementær, men alvorligt ment. Jo flere amerikanere, der ved,
hvad det skulle betyde, og handler på det, desto bedre chancer
er der for, at det Britiske Systems »globaliseringsæra« vil
slutte under hans præsidentskab.
Foto: Præsident Donald Trump modtager en NASA-flyverjakke
tirsdag, den 21. marts, 2017, efter at have underskrevet ’NASA
Transition Authorization Act of 2017’ i det ovale værelse i
Det Hvide Hus i Washington, D.C.

