Gør
atter
Amerikas
infrastruktur stor:
Gå
med
i
Kinas
globale
initiativ;
Drop truslen om krig
Leder fra LaRouche PAC, 5. september, 2017 – Øjeblikket er
stadig modent for amerikanere til at lære af de enorme
menneskelige og økonomiske tab som følge af orkanen Harvey:
Byg den nye infrastruktur, der burde have været bygget for
længe siden, for at forebygge, at disse katastrofer berøver
amerikanere deres hjem, jobs, ufortalt rigdom og endda livet.
Vend det sammenbrud, der finder sted i slow-motion, af
forældede infrastrukturplatforme, på hvilke den amerikanske
økonomi har arbejdet.
For henved 50 år siden lavede staten Texas et udkast til
planer
for
et
omfattende
system
til
vandog
oversvømmelseskontrol, som ville beskytte statens Golfkystbyer fra oversvømmelse – og dens yderste, sydøstlige kyst og
øvre sletter fra tørke – ved at koble mange damme og
reservoirer sammen via en lang kanal langs kysten, der kunne
flytte overskydende vand mellem flodbassiner. Dette var i det
samme
årti,
hvor
JFK
og
RFK
arbejdede
for
en
vandmanagementplan i det vestlige USA ved navn North American
Water and Power Alliance – det Nordamerikanske Vand- og
Elektricitetssamarbejde – et dusin gange større end Tennessee
Valley Authority – til overvindelse af ørkendannelse og til
kunstig vanding af landbrugsjorder.
Behovet for at bygge sådanne nye og højere teknologiske
infrastrukturplatforme mindskes ikke, fordi en økonomi, der
køres af Wall Street, og mange krige har blokeret for dem. Der

kommer et nyt, historisk øjeblik, hvor de må udføres. Vi er nu
blevet bragt til dette punkt, med tre, store amerikanske byer,
der er blevet fuldstændig ødelagt af orkaner på lidt over et
årti, og med økonomiske tab, der langt overstiger prisen for
at bygge disse store projekter.
Dette kræver mere end blot store udgifter, der vedtages af
Kongressen til katastrofehjælp – selv om FEMA’s
katastrofemidler vil være brugt ved slutningen af denne uge,
med endnu en alvorlig orkan, Irma, der nærmer sig. Det vil
blive nødvendigt at udstede statslige kreditter for billioner
til infrastruktur i de kommende par år, noget, der kun kan
gøres gennem statslig bankvirksomhed efter Alexander Hamiltons
model og gennem den form for storstilet kredit til projekter,
som blev udstedt af præsident Franklin
Reconstruction Finance Corporation.

Roosevelts

Kongressen må hurtigt skabe begge dele, som det er angivet i
LaRouche PAC’s Erklæring om en Nationalpolitik af 30. aug.
Kongressen må ligeledes genindføre Glass/Steagall-bankopdeling
for at sikre, at private banker trækkes ud af Wall Streetspekulation og er med i en genopbygning af finansiering. NASA
må genoplives og spille en førende rolle, som denne udviklings
videnskabelige drivkraft.
Dette betyder, at vi må mobilisere for de »Fire Økonomiske
Love for at redde nationen« fra 2014, forfattet af EIR’s
stiftende redaktør, Lyndon LaRouche. Og Kinas og BRIKSlandenes Bælte & Vej Initiativ for globalt samarbejde om
finansiering
og
byggeri
af
nye,
storstilede
infrastrukturprojekter, er den ramme, vi må tilslutte os.
Betænk, at USA konfronteres med tre kriser: Wall Street, som
trækker det hen imod endnu et finanskollaps; truslen om
atomkrig over Koreahalvøen; og sammenbruddet af fundamentet
for dets økonomiske liv, infrastrukturplatforme. Præsident
Trumps oprindelige plan for sit præsidentskab, som var at
samarbejde med Rusland og Kina og koncentrere os om at

genopbygge Amerikas infrastruktur, ville have ført til en
anden og bedre situation end disse kriser. Amerikanere må
skride til handling, og handling nu, for at komme til denne
plan.
LaRouche PAC må gå i spidsen for at få denne påtrængende
nødvendige politik; andre vil følge efter.
Foto: Ruslands præsident Vladimir Putin, Kinas præsident Xi
Jinping og hans hustru Peng Liyuan før receptionen, hvor
formand Xi Jinping var vært for BRIKS-ledere og lederne af de
inviterede staters delegationer. 4. sept., 2017.
(en.kremlin.ru)

