Helga Zepp-LaRouches webcast
23. august 2018:
Tiden er inde for et nyt
Bretton Woods baseret på
LaRouches fire love.
Er der virkelig nogen der tror, at kvantitative lempelser vil
løse verdens accelererende finanskrise? At skabe mere
ubetalelig gæld ved at centralbankerne øger mængden af ‘funny
money’, der fejer igennem systemet, vil genopbygge så meget
som en enkelt bro, en kilometer jernbane eller skabe et eneste
produktivt job, der betaler en løn man kan leve af? Eller at
mere frihandel, privatisering og deregulering er nøglen til
økonomisk velstand? Det er disse “løsninger”, som de
imperialistiske eliter i London og Wall Street presser på med;
det er London og Wall Street, som stadig dikterer politikken i
den transatlantiske region.
Men aksiomerne bag disse forfejlede politikker
skaber kun papirprofit for de få, på bekostning af et stigende
antal liv, der er mistet ved den samlede virkning af
afindustrialisering og degenerering, som har ødelagt den
optimisme, som ellers bør karakterisere unge menneskers
livssyn; og de unge vender sig i stedet mod dødelige stoffer
og selvmord. Vælgere i hele den transatlantiske verden har
vist, at de ikke længere stoler på eller tror på
finansoligarkerne, der klamrer sig til disse mislykkede
aksiomer for at holde deres forfaldne system i live.
Mange regeringer i sektoren af fremvoksende
økonomier nærer den samme mistillid, da de i stigende grad
vender sig mod Kina og dets nu globale Bælt- og Vejinitiativ,

og afviser de neoliberale aksiomer for at overvinde de
katastrofer, som de er blevet pålagt af de eliter, der har
stået for det “post-koloniale system” med plyndring og
ødelæggelse.
Det post-koloniale system fik så godt som
ukontrolleret kontrol for næsten halvtreds år siden, med
beslutningen den 15. august 1971, om at bryde væk fra Franklin
Roosevelts finansielle Bretton Woods-system med faste
valutakurser. På det tidspunkt, og siden da, har Lyndon
LaRouche og hans kone, Helga, ledet kampen for et Nyt Bretton
Woods, baseret på at bringe de førende stormagter USA,
Rusland, Kina og Indien sammen for at gennemføre det. Med
valget af Donald Trump, der deler LaRouches modstand mod det
etablissement, som kører denne orden, blev det muligt for USA
at opfylde den mission, som LaRouche har skitseret siden den
skæbnesvangre augustdag i 1971.
John Brennan, en lejemorder, der arbejder for dette
London-baserede system, og som har til hensigt at stoppe
Trump, befinder sig nu i det varme sæde, og står over for
mulig retsforfølgelse sammen med mange af hans
samarbejdspartnere for deres forbrydelser, herunder at have
brygget den bedrageriske Russiagate-sag sammen.
Denne torsdag vil Helga Zepp-LaRouche rådgive om,
hvad der kan gøres for at virkeliggøre et Nyt Bretton Woods og
putte Brennan og hans venner hvor de hører hjemme, i fængsel.
Gå ikke glip af denne mulighed!
Se programmet her. Tilgængelig fredag den 24. august 2018.

