Puerto
Rico
skriger
på
LaRouches program – Det er
eneste mulighed
24. sept., 2017 – Når USA’s Kongres åbner i morgen, vil
embedsmænd og kongresmedlemmer fra Puerto Rico og deres
amerikanske kongresallierede være til stede for ikke alene at
kræve øgede bevillinger af nødfinansiering for at adressere
skaderne på skønsmæssigt $30 mia. i Puerto Rico, frembragt af
to orkaner, men også en ændring i politikken for at give
Puerto Rico grundlaget for økonomisk vækst.
Kongressens ekstreme PROMESA-lov, der blev vedtaget sidste år,
angiveligt for at stabilisere øens budget- og gældskrise,
omfattende ingen bevillinger til økonomisk vækst, men
oprettede i stedet en finanskontrolstyrelse, der skulle
indføre drakonisk nedskæringspolitik på øen – med nedskæringer
af pensioner, lønninger, offentlige sundhedsydelser og vitale
tjenesteydelser. Som Business Insider påpegede i dag, så er
hele
konkursbehandlingen,
og
gennem
implikation
kontrolstyrelsen, sat »på vågeblus«. Der bliver ingen
betalinger på statsgælden. Der bliver ingen opkrævning af
skatter og afgifter i flere måneder.
Diskussionen rejser spørgsmålet om det, Lyndon LaRouche har
foreslået for at tackle disse nødsituationer – nye, føderale
kreditinstitutioner, national bankpraksis, Glass-Steagall og
de Fire Love. I 1965 havde Puerto Rico et fungerende
kernekraftværk, der lukkede i 1968. Hvorfor ikke bygge et
andet? Der er et presserende behov for byggeri af havne,
skoler, hospitaler, hovedveje og jernbaner. Puerto Rico kan
spille en rolle i at opkoble til den Nye Silkevej. PROMESA bør
skylles ud i toilettet.
Washington Post rapporterer i dag, at store mængder føderal

nødhjælp strømmer ind til øen, men hovedvægten ligger stadig
på at vurdere skaderne og at redde folk, og der er dele af
øen, der fortsat er isoleret. Genetablering af elforsyningen
er stadig »langt borte«, iflg. Mike Highland fra American
Public
Power
Association,
der
samarbejder
med
Energiministeriet og New York Power Authority for at skønne,
hvor store skaderne på Puerto Ricos elektricitetsnet er.
Åbningen af San Juans havn gjorde det muligt for 11 skibe at
bringe 1,6 mio. gallon vand (1 gallon = 3,79 l), 23.000
feltsenge og dusinvis af generatorer og mad; og dusinvis flere
skibslaster forventes i de nærmeste dage. Men det er et kapløb
med tiden for at undgå en voksende humanitær krise. Dr.
Natalie Nierenberg, specialist i smitsomme sygdomme ved Tufts
Medical Center i Boston, sagde til Boston Herald, at smitsomme
sygdomme er en enorm trussel, når mennesker lever tæt sammen
og bruger generatorer, og som ikke er vaccineret. Hun advarede
om, at smitsomme sygdomme og luftvejsinfektioner kunne »blive
tårnhøje« i Puerto Rico, sammen med også vandbårne og
moskitobårne sygdomme. Massachusetts General Hospital sender
en gruppe frivilligt personale til Puerto Rico for at holde
tabstallet nede.
Foto: En mand kører på cykel på en ødelagt vej i Toa Alta,
vest for San Juan, Puerto Rico, 24. sept., 2017.

