Omgivet af mange farer, hold
fokus på at muliggøre et ‘Nyt
Bretton Woods’-system
Leder fra LaRouche PAC d. 23. august (EIRNS) – Der er mange
farer i Verden lige nu. Der er den verserende økonomiske
krise, som er meget værre end i 2008. Der er det forværrede
forhold mellem USA og Kina, toldkonflikten taget i
betragtning, og det kinesiske synspunkt, at motivationen bag
konflikten er at begrænse Kinas mulighed for at blive verdens
ledende inden for visse højteknologiske områder inden 2025. Og
der er det fortsatte britiske angreb på det amerikanske
præsidentskab med Robert Muellers Trumpgate og Russiagate.
Helga Zepp-LaRouche uddybede disse og andre farer
i hendes ugentlige strategiske Schiller Institut webcast i
dag, og bemærkede om de britisk skabte beskidte anti-Trumpoperationer, at “den eneste gode ting er, at Trump hidtil har
holdt hovedet koldt.” Men alle former for udenrigspolitiske
spørgsmål går i skuddermudder, og det er naturligvis en yderst
farlig situation.”
Zepp-LaRouche opfordrede folk til at handle og
fokusere på det højeste niveau af den politik, der kræves. Hun
sagde: “Det store spørgsmål er, hvordan kan man tage fat på
[disse farlige processer] på en sådan måde, at hele
diskussionen løftes til et højere niveau? Derfor har Schiller
Instituttet udsendt en appel, der opfordrer til et Nyt Bretton
Woods, og især appellerer til de fire ledere i USA, Rusland,
Kina og Indien – nemlig Trump, Putin, Xi Jinping og Prime
Minister Modi – om, at de grundlæggende set straks enes om at
løse dette problem, komme faren for et finansielt krak i
forkøbet ved at gå tilbage til et Nyt Bretton Woods,
fastkurssystem, og etablere et nyt kreditsystem for at

formidle samarbejdet i forbindelse med det nye paradigme og
samarbejdet med Bælt- og Vejinitiativet.
“Er det så realistisk? Nuvel, jeg tror det. Fordi
Rusland, Kina og Indien allerede har et meget stærkt
samarbejde i denne henseende. Og Trump har med sine indledende
skridt i forhold til Kina og sit venskab med Xi Jinping vist,
at han er i stand til at gå i denne retning, og også hans
bestræbelser på at forbedre forholdet til Rusland, og især
hans møde med Putin i Helsinki, viser disse muligheder. Og det
er derfor, at dette vanvid fra det politiske etablissement
[for at fortrænge Trump] er så utroligt hysterisk, fordi de
ser dette potentiale.”
I diskussionen om ideen om et Nyt Bretton Woods i
internationale kredse, er der allerede dem i Japan, som mener,
at denne nation burde give sin fulde støtte til dette
initiativ.
Italien bevæger sig meget dramatisk i tråd med
ideen om at tilslutte sig Kina for at starte fælles
udviklingsarbejde. Zepp-LaRouche beskrev dette som “en meget
forfriskende udvikling, fordi den nye italienske
finansminister, Giovanni Tria, har en delegation i Kina. Og
der er en anden delegation ledet af Michele Geraci,
vicehandelsministeren, og han annoncerede dannelsen af en
sådan kinesisk arbejdsstyrke, med det formål, ikke bare
passivt at se på hvad der foregår, men at holde trit med
forandringen af innovation og teknologi i Asien og især Kina.”
Og der er også andre lande, der er i gang.
Zepp-LaRouche opsummerede: “Jeg ved ikke hvad der vil ske
længere hen ad vejen, men vi organiserer for at få alle de
europæiske lande og USA til at samarbejde med det nye
paradigme, og vi behøver naturligvis at få mange folk til at
forstå, at menneskeheden har nået et punkt, hvor
civilisationens udryddelse kan være meget tæt på, hvis vi
fortsætter med det geopolitiske hysteri. Så folk skal vågne op

og virkelig forstå, at der ikke er nogen grund til, at verdens
største magter ikke kan eller ikke bør samarbejde om at
overvinde fattigdom ved at overvinde underudvikling. Når nu
USA stadig har mange lommer med livsbetingelser som et uland –
hvis man tager til Alabama eller Tennessee eller nogle af
disse sydlige stater, finder man områder, der minder om Den
tredje Verden! På samme måde hvis man tager Tyskland: Et
såkaldt rigt land, som har 4,4 millioner fattige børn, og
dette
tal
er
stigende!
I
Grækenland
har
EU’s
nedskæringspolitik
halveret
finansieringen
af
sundhedsudgifter, og 25.000 arbejdspladser i sundhedssektoren
blev fjernet, da Trojkaen begyndte at ødelægge dette land.
Se, sammenlign nu dette med den absolut utrolige rekord for
Kina, som i 1978 havde omkring 97,8 % af alle mennesker i de
fattige landdistrikter; og i de sidste 40 år, eller 39 år, er
lykkedes med at få 740 millioner mennesker ud af fattigdom.
Den samlede fattigdomsrate i Kina for indeværende er 3,1 %, og
de ønsker at udrydde fattigdommen helt og hæve levestandarden
for disse mennesker inden 2020, således at der ingen fattigdom
er tilbage i Kina.
Så folk burde ikke blive så absolut hysteriske, men de bør se
på fakta: Måske gør Kina noget rigtigt, hvilket det
neoliberale monetaristiske system gør forkert! Og Kina
tilbyder nu sin egen model for økonomisk transformation og
deler denne oplevelse, for eksempel med Afrika. Der kommer i
starten af september en meget stor konference, der involverer
Kina og, tror jeg, alle statsoverhoveder i Afrika, og det blev
netop meddelt, at dette vil blive overværet af Xi Jinping. Og
at han der vil bekendtgøre nye initiativer mellem Kina og
Afrika; mange, mange områder af fælles videnskab, fælles
uddannelse, og mange andre nye ting.
Der er to dynamikker: Den ene er udvikling og samarbejde, og
den anden er konfrontation med faren for krig.”

