Erstat ‘London-dollaren’ med
Nyt Bretton Woods
før valutakrisen eksplodere
Leder fra LaRouchePAC d.19. august: For ti år siden, da det
globale finanssystem var i færd med at bryde sammen, sagde
grundlægger af EIR, Lyndon LaRouche, i en webcast: “Det
nuværende internationale monetære system kan ikke reddes. Hvis
man forsøger på at redde det, vil man miste planeten.”
Nu, ti år senere, har centralbanker – der har trykt 14
billioner $ i nye bankreserve-penge for at forsøge at redde
det monetære system – således effektivt afstedkommet en ny
international ‘valutakrise’, der leder i retning af bølger af
‘defaults’ (misligholdelse –red.) på selskabs- og statsgæld,
bankfallitter og det der er værre – værre end i 2008. Den
misledende betegnelse ‘den tyrkiske krise’ maskerer en
tredobling af global virksomhedsgæld siden 2010, med 75 % af
den samlede gældsudvikling i de såkaldte ‘avancerede’ lande,
hvis reelle lønninger og levestandard er faldet siden 2008 på
tværs af Europa og Latinamerika og i USA. Den kan ikke betales
tilbage. Som LaRouche sagde dengang: “Man må vælge: Udskift
systemet eller få en ny planet …
Vores mål må være at opmuntre lederne for mindst fire
stormagter – USA, Kina, Rusland og Indien – til at
at vende tilbage til Bretton Woods-systemet,
påbegyndt af Franklin Roosevelt i 1944. Dette
LaRouche sagde i broadcastet den 18. november
kreditsystem, ikke et monetært system.
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Det står klart, hvad det monetære system har været, siden
Bretton Woods i 1971-73 blev erstattet af et system med
‘flydende satser’: Skabelsen af enorme mængder af dollars i
London og Londons ‘offshores’ gennem eurodollar- og

petrodollarmarkederne, til trods for at det var meningen, at
dollaren skulle være den internationale reservevaluta. 5
billioner $/dag i spekulative valutatransaktioner. London er
igen verdens finansielle center, med hovedvægten lagt på
spekulativ aktivitet på bekostning af reelle økonomiske
investeringer, og yderligere faldende levestandard, både op
til og efter krakket i 2007-08.
Hvad et Nyt Bretton Woods-‘kreditsystem’ betyder, er også
klart: En fast vekselkurs, et guldreservesystem, som
kanaliserer en international strøm af kredit fra industrielt
udviklede lande til udviklingslande og eksporterer
kapitalgoder til sidstnævnte “til formidling af teknologi;
hvorledes? Ved forbedring af infrastrukturen … hvilket er
nødvendigt for at gøre det muligt at forbedre produktiviteten
af arbejdskraften med en vis grad af færdigheder.”
Dette er blevet påbegyndt af Kinas Bælt- og Vej-Initiativ, som
tydeligt har vist forskellen mellem udstedelse af kredit, og
udstedelse af centralbank-penge, bankreserver.
Nu hvor nationerne, der er blevet påvirket af krisen,
diskuterer handel i nationale valutaer, skal de fire
nøglemagters ledere gøre springet til et Nyt Bretton Woods.
Den internationale appel, som netop er blevet lanceret på
Schiller Instituttets hjemmeside, opfordrer dem til at gøre
dette:
https://schillerinstitute.nationbuilder.com/nbw_petition
Som LaRouche sagde om dette presserende projekt: “Vi kan skabe
et nyt kreditsystem blandt nationer, som jeg tror – hvis USA,
Rusland, Kina og Indien enes – de fleste nationer i verden
gerne vil tilslutte sig, især i betragtning af alternativet.
Og derfor kan vi skabe et nyt verdenssystem, et nyt
kreditsystem, i modsætning til et monetært system. Og under
disse betingelser kan vi fortsætte med at udstede kredit i
stor skala til genopbygning af verdens fysiske økonomi. Vi kan
organisere en genopretning af samme type, som vi gennemgik

under Præsident Franklin Roosevelt tilbage i 1930’erne og
1940’erne. Og det vil vi ikke afvige fra, tænker jeg, når
først vi har gjort det.”

