Mobilisering for et FireMagts »Bretton Woods« System
Den 12. november (EIRNS) – Amerikanske demokrater, herunder
nyvalgte demokratiske repræsentanter, har nu valget foran dem,
enten at føre korstog mod præsident Donald Trump for at drive
ham ud af embedet for enhver pris – og fremmedgøre vælgerne og
splitte deres parti i processen – eller fremlægge en dagsorden
for økonomisk udvikling og arbejde sammen med ham om det.
Republikanerne, som præsidenten førte gennem et vanskeligt
midtvejsvalg med en succes, de ikke selv havde fortjent, skal
afslutte deres Churchill-lignende krigsfantasier. De er nødt
til at støtte ham i hans forsøg på at få gennemført de
»handler«, som han ønsker med Rusland og Korea for fred, Kina
for økonomisk vækst, handel med Japan osv.
Hvilke slags »handler« skal gennemføres? Kina har lige vist et
glimrende eksempel. Landet har indgået en aftale om at
finansiere og hjælpe med at skabe et stort udviklingscenter
for magnettog på Filippinerne. Med andre ord planlægger Kina
at overdrage et center for kombineret forskning, udvikling,
uddannelse og produktion – ikke af gamle tekstiler, ikke af
dele til smarttelefoner, men af på verdensplan banebrydende
transportteknologi. I bund og grund vil de i fællesskab
udvikle denne fantastiske nye magnetbane-teknologi med
Filippinerne. Hvis Kina skaber kredit til dette, er det slet
ikke vigtigt, om Filippinerne betaler den tilbage; »afkastet«
vil for Kina være, at landets togindustri på stor skala vil
blive opgraderet fra almindelige højhastighedstog til maglev.
Det er denne slags »handler«, der både kan genoplive
industrien i industrilande – som f.eks. USA – og bygge
produktiv industri i udviklingslande.
Præsident Franklin Roosevelt forstod denne form for »handel«
meget nøjagtigt. Han introducerede »Lend-Lease« i 1940 ved at
bruge den berømte metafor om at låne din vandslange til din

nabo, hvis hus står i flammer. FDR sagde: Glem penge; det er
ligegyldigt, om Storbritannien eller Rusland betaler Amerika
tilbage for nye skibe og fly under Lend-Lease; vi opbygger den
amerikanske økonomi, demokratiets arsenal. Og FDR’s store
infrastrukturprojekter som »Tennessee Valley Authority« (TVA),
Hoover-dæmningen og Bonneville-dæmningerne havde allerede
opbygget så megen ny elektrisk kraft, at USA kunne være
demokratiets arsenal og tilvejebringe en høj levestandard på
samme tid.
Og Roosevelt fortsatte de samme »handler« efter krigen, og
efter hans død, ved i 1944 at lancere Bretton Woods
valutasystemet for at skabe kredit til infrastrukturprojekter
og eksport af kapitalgoder til udviklingslande. Et »Nyt
Bretton Woods« er den rigtig store »handel«, USA kunne lave
gennem topmøder med Kinas præsident Xi Jinping, Ruslands
Vladimir Putin, Indiens premierminister Narendra Modi – og
måske Japans premierminister Shinzo Abe. Disse magter kan
oprette et »Nyt Bretton Woods« og en udviklingsbank til at
skabe de mange billioner i kredit, der faktisk kræves for at
finansiere store projekter af
infrastruktur, herunder i USA.
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Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche, der har
appelleret direkte til lederne af de første fire stormagter om
at iværksætte et sådant kredit- og udviklingssystem, har
opfordret til en offentlig mobilisering for det nu. USA skal
tage teten, og den amerikanske præsident vil enten være fri
til at håndtere disse beføjelser, eller bundet af
»rigsretssagsmænd«;
stråmænd
for
den
britiske
efterretningstjeneste og dens »liberale imperialistiske« samtænkere.
Et »Nyt Bretton Woods« er således lige så vigtigt for fred som
for produktivitet. Som en observatør bemærkede på Veteranernes
Dag, der ærer de døde fra krigen, »stop med at lave så mange
af dem.« Se hellere deres børnebørn skabe ting, de kun kunne
have forestillet sig.

