Amerikanerne responderer til
Houston-katastrofe
– Vil de handle for at redde
nationen?
Leder fra LaRouche PAC, 6. september, 2017 – Mens katastrofen
i Houston, fremkaldt af orkanen Harvey, fortsætter, braser den
største, atlantiske orkan i moderne historie, kategori femorkanen Irma, tværs over Caribien og forventes at have ramt
Haiti, Cuba og Puerto Rico, når du læser denne leder, og vil
umiddelbart herefter ramme Florida. En kompetent
infrastrukturplan var blevet foreslået for Texas under
Kennedy-administrationen, som ville have fjernet den forgangne
uges værste rædsler – hvis den var blevet gennemført. I
tilfældet med disse caribiske øer, hvor den eksisterende
infrastruktur er forfalden eller ikkeeksisterende, er det
tvivlsomt, om evnen til at overleve Irma er til stede.
I hele USA blev, under de 16 år med Bush og Obama, billioner
af dollars smidt ind i bailouts af spillekasinoer på Wall
Street, alt imens yderligere billioner blev spenderet på at
ødelægge lande i Mellemøsten og overgive dem til
terroristbander og drev millioner af mennesker ud af deres
hjem som flygtninge i hele området og ind i Europa. I dag må
Koreahalvøen, iflg. neokonservative, der er et levn fra Bushog Obamaæraen, blive næste mål for deres mislykkede militære
eventyr – til trods for, at bogstavelig talt alle mentalt
raske mennesker advarer om, at resultatet ville blive en
katastrofe for hele den menneskelige art.
Ikke desto mindre lærer størstedelen af verden nu fra første
hånd, hvordan Kina har løftet 700 millioner mennesker ud af
fattigdom på kun tredive korte år, med den Nye Silkevej, der
bringer infrastruktur, industri, sundhedsfaciliteter og håb

til de nationer og befolkninger, der i løbet af de seneste
flere hundrede år har været genstand for udplyndring under
koloni- og postkoloniæraen, under vestlig dominans.
Aktivister i LaRouche-bevægelsen i USA rapporterer, at
amerikanere i stigende grad nu anerkender det »nye paradigme«
(som Helga Zepp-LaRouche kalder det), der nu vokser frem af
det kinesisk-russiske samarbejde og skaber nye, globale
institutioner som BRIKS, den Eurasiske Økonomiske Union og
Shanghai Samarbejdsorganisationen. Disse nye organisationer
rækker nu ud til Afrika, Latinamerika og Asien – og endda til
Europas døende økonomier – gennem nye, finansielle
institutioner (f.eks. AIIB og BRIKS’ Ny Udviklingsbank) og
tilbyder kredit til fysisk udvikling uden IMF’s politiske og
økonomiske »betingelser«, som har holdt nationer
underdanighed til britiske og amerikanske diktater.
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Men disse amerikanere forstår ofte ikke, hvorfor USA ikke
gennemgår en lignende udviklingsproces. De er blevet forledt
til at tro på den monetaristiske myte, at frihed betyder
briternes og Wall Streets frihed til at køre økonomien, og
verden, som de ønsker. I takt med, at New York Citys
undergrundsbane bryder sammen, hvorfor gør vi så ikke det,
kineserne ville have gjort, og bygger et helt nyt system med
den absolut nyeste teknologi, i stedet for ynkeligt at forsøge
at lappe på denne hundrede år gamle monstrøsitet? I takt med,
at Houston drukner, hvorfor så ikke gøre, hvad kineserne
gjorde for at redde tusindvis af liv hvert år, og byggede
verdens største dæmning og vandkraftsystem, med de Tre
Slugters Dæmning? Det samme selskab, der byggede de Tre
Slugters Dæmning, udfører nu forundersøgelser til at redde
Centralafrika gennem Transaqua-projektet, der vil transportere
vand fra Congofloden til den skrumpende Tchadsø. Hvorfor har
USA ikke bygget NAWAPA-projektet og vandstyringsprojektet i
Houston og lignende storstilede projekter, som Kennedy, sammen
med sit rumprogram, foreslog?
For at kende svaret på dette spørgsmål, må vi »få tingene til

at bryde frem« i USA, som Lyndon LaRouche i dag sagde. »Vi må
gøre det – tal ikke om diverse ’enkeltspørgsmål’; tal om
kendsgerningerne. Det må gøres for menneskeheden – intet
mindre. Og tiden er inde – sejren vil være inden for
rækkevidde.«
Det eneste, der står i vejen, er Det britiske Imperium –
hvilket vil sige institutionerne i London og på Wall Street,
som har fået lov at bevare »Federal Reserves uafhængighed« og
det »frie markeds« fjernelse af Glass-Steagall og relaterede
reguleringer af banksystemet. Det var de politikker, som FDR
gennemførte, og som gjorde det muligt for ham at dirigere den
statslige kredit til den mest massive infrastrukturudvikling,
verden nogensinde havde set, eller ville se igen, frem til
nutidens Ét Bælte, én Vej, der kommer fra Kina. Nu er den
amerikanske økonomi brudt sammen, og Wall Street-bankerne er
bankerot og forsøger desperat at redde deres spillegæld ved at
udplyndre, ikke alene udviklingslandene, men også den
amerikanske økonomi og det amerikanske folk.
Størstedelen af det amerikanske folks respons til katastrofen
i Houston var den, at tilsidesætte de medieskabte »spørgsmål«;
spørgsmål, der blev skabt med det formål at gøre mennesker små
og skabe kunstige konflikter og smålige eller irrelevante
bekymringer, alt imens deres verden kollapser i økonomisk
forfald og permanent krigsførelse. Men, efter Harvey, tog
tusindvis af mennesker til Houston og tilbød deres hjælp for
at redde mennesker, der var nødstedte, det være sig Demokrater
eller Republikanere, hvide eller sorte eller brune, endda med
deres eget liv som indsats.
Trump blev valgt, fordi han var forpligtet over for at
afslutte dette økonomiske forfald og politikkerne for de
evindelige krige for »regimeskifte«.
Hans bestræbelser på at bygge en arbejdsrelation med Rusland,
og for at gå sammen med Kina i den Nye Silkevej, er løfterigt
for USA’s deltagelse i dette nye paradigme. Briterne og deres

aktiver i USA er desperate for at stoppe ham i at gennemføre
denne plan, som ville betyde enden på Imperiet.
I dag påpegede Helga Zepp-LaRouche den inspiration, som alle
amerikanere føler, der ser de uselviske handlinger hos de
tusinder af mennesker, der handler for at hjælpe dem, der nu
lider nød i Houston. Hvis vi skal indgyde i amerikanerne,
styrken til at handle imod Imperiet, til at befri nationen og
verden for City of Londons og Wall Streets diktater, sagde
hun, må vi gøre alt, der står i vores magt, for at opløfte
folk til det sublimes, det ophøjedes niveau, i Schillers
forståelse – for i sig selv at finde den godhed, der er mere
dyrebar end selve livet, den godhed, i hvilken hvert enkelte
menneskes evne til at handle til gavn for menneskeheden
generelt, findes. Intet mindre end dette vil lykkes, og
alligevel, som Lyndon LaRouche sagde, så, hvis vi handler på
denne vis, er sejr inden for rækkevidde.
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