En genrejsning af amerikansk
produktion og
Det almene Vel afhænger af en
genrejsning af
Det amerikanske System
Leder fra LaRouche PAC, 18. juli, 2017 – Udviklingerne i USA i
dag er et yderligere bevis på, at præsident Donald Trumps
planer om at genopbygge den amerikanske økonomi og vende
kollapset i den amerikanske levestandard, alt imens hensigten
er god, umuligt vil kunne realiseres uden at løse det
fremstormende kollaps af det vestlige finanssystem. En
genrejsning vil ikke være mulig uden skabelsen af en moderne
udgave af kreditsystemet i Hamiltons tradition, for at skabe
den massive mængde kredit, der behøves for blot at rokke den
sårede kolos, som er den amerikanske økonomi. Det Amerikanske
Civilingeniørselskab skønner, at der behøves tæt ved $5
billioner hen over de næste otte år for blot at genoprette den
forfaldne infrastruktur til en anstændig standard, alt imens
Kinas Investeringsselskab, en statslig investeringsfond, der
ønsker at investere milliarder i USA (hvis de nødvendige,
finansielle
strukturer
kan
skabes),
skønner,
at
investeringsunderskuddet er $8 billioner.
Hvor efterlader det så Trumps forslag om en $1 billion stor
infrastrukturfond? Eller, for den sags skyld, hvor skal
kreditten til at fikse det ødelagte, amerikanske
sundhedssystem komme fra, eller til at genoprette vore
nedgraderede varefremstillingskapaciteter, eller vores
forskning og udvikling inden for fremskudte områder, såsom
kernefusionskraft og udforskning af rummet?
Trump har udråbt mandag til at være »Made in Amerika Day«,

Fremstillet i USA-dag, hvor han i Det Hvide Hus vil ære
førende producenter og lover at genoprette Amerikas tidligere
varefremstillingsekspertise. Men, han nævnte ikke noget om sit
løfte om at genindføre Glass-Steagall for at gøre en ende på
hasardspilskasinoet på Wall Street, der nu har opbygget en
derivatpulje af værdiløse spekulationspapirer, der er næsten
dobbelt så stor, som den, der førte til krakket i 2008. Uden
dette første skridt med Glass-Steagall for at muliggøre en
statsdirigeret kreditpolitik, vil de øvrige forholdsregler,
som Trump har nævnt – fjernelse af regler og afslutning af
handlepolitikker, der ikke er fair – end ikke tilnærmelsesvis
kunne begynde at vende sammenbruddet.
Eller, lad os se på fiaskoen med sundhedssystemet. Det seneste
forsøg for at ophæve Obamacare-katastrofen og erstatte den med
noget, der er lige så dårligt, er faldet fra hinanden, idet
hverken Republikanere eller Demokrater kunne udholde lugten.
Trump responderede, at Obamacare nu ville kollapse på egen
hånd, og at dette kunne åbne for muligheden for at arbejde
sammen med Demokrater for at skabe en brugbar løsning.
Men, der findes ingen brugbar løsning, så længe, det er Wall
Street,
der
kører
sundhedssystemet
gennem
de
forsikringskonglomerater, der udelukkende drives ud fra en
maksimering af aktieindehavernes værdi med det formål at
udtrække rigdom af systemet. Her er problemet igen manglen på
kredit, der kan adressere kollapset i sundhedssystemets
tjenesteydelser – det er ikke et forsikringsproblem, men et
sammenbrud i det fysiske system for tjenesteydelser.
Én af de Republikanske senatorer, der vendte sig imod GOPplanen i dag, Jerry Moran, er fra Kansas, en stat, hvor årene
med nedskæringer inden for sundhedsvæsenet har efterladt
statens landdistrikter med bogstavelig talt ingen adgang til
akut lægebehandling, som det også er tilfældet i mange af de
indre byområder i det engang så blomstrende, industrielle
hjerteland. Hill-Burton-politikken, som blev initieret af
Franklin Roosevelt, adresserede ikke forsikring, men levering

af ydelserne. Alle borgere havde ved lov adgang til hospitaler
og lægefagligt personale op til en given standard – hvis den
private sektor leverede dette til et lokalsamfund, så fint
nok, men hvis ikke, var det pålagt de lokale og nationale
regeringer at gøre det. Det er denne fysiske virkelighed, der
må adresseres, og som udelukkende kun kan adresseres gennem
Glass-Steagall og genoplivelsen af et statsligt kreditsystem
således, som det skabtes under Det Amerikanske System i
Hamiltons tradition. Dette Amerikanske Systems nærdød, især
siden mordet på Jack Kennedy, kan og må vendes i de kommende
uger og måneder.
Præsidenten har næsten knækket ryggen på Det britiske
Imperiums imperieopsplitning af verden i krigsførende magter,
ved at indgå partnerskaber med Rusland og Kina for at bekæmpe
terrorisme og opbygge verden gennem den Nye Silkevej. Men,
briterne har altid kørt deres imperium ved hjælp af magt over
strømmen af kredit, under det »private« banksystem. Deres had
til Trump, og deres lancering af den ’farvede revolution’, der
nu føres for at fjerne eller myrde ham, drives både af hans
afvisning af den imperiale opsplitning af verden, men endnu
mere af hans trussel om at genindføre Det amerikanske System
for statskredit, der vil knuse Wall Streets og City of Londons
magt. Alle amerikanere må handle for at gennemføre dette nye
paradigme i dette mulighedernes øjeblik. Det vil ikke vare
ved.
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