Helikopterpenge
og
grøn
økonomi vil ikke finansiere
Måne-Mars-missionen, Artemis
Den 28. aug. (EIRNS) — Den amerikanske præsident Donald Trump
og den britiske premierminister Boris Johnson opfordrer begge
til
massive
infrastrukturelle
og
industrielle
udviklingsprojekter for deres nationer, men begge fortsætter
blindt med at ignorere den, nu meget åbent anerkendte,
finansielle sammenbrudskrise, som Europa og USA står overfor.
Boris Johnson suspenderede i dag Parlamentet fra den 9.
september til den 14. oktober, med “dronningens tale” den
sidste dag, hvor den nye regering under Johnson vil annoncere
sit program. Ifølge Johnson vil dette omfatte enorme
udgiftsstigninger til øgede lønninger, sundhedspleje,
teknologi, infrastruktur og mere til. Der nævnes ikke noget om
hvorledes programmet skal finansieres, eller det forhold, at
City of London og Bank of England i det væsentlige indrømmer,
at systemet er bankerot og klar til at bryde sammen, og kræver
“helikopterpenge” (som den økonomiske kvaksalver Milton
Friedman og tidligere centralbankdirektør Ben Bernanke på
bizar vis kaldte det), flere kvantitative lettelser og
negative renter, i et hektisk forsøg på at holde tingene oppe
i et par uger eller måneder yderligere. Endnu værre er det, at
de kræver, at kreditgivning omdirigeres fra produktive
investeringer (som udleder kulstof, ikke sandt) til spildte og
uproduktive “grønne” molboprojekter.
Desværre kan meget af det samme siges om præsident Trump, der
i dag i et tweet roste de negative rentesatser, der nu er
gældende i Tyskland: “På G-7 i Frankrig var alle de andre
ledere svimle over hvor lave deres renteomkostninger er
blevet. Tyskland “bliver faktisk betalt” for at låne penge –
NUL RENTE PLUS! Den amerikanske centralbank på bar bund! “Men
som Lyndon LaRouche aldrig undlod at påpege, er penge dumme, i

modsætning til kredit, der er baseret på skabelsen af en
fysisk virkelighed i fremtiden. At pumpe penge ind i et vildt
spekulativt system, uden retning, uden at dirigere denne
kredit mod et produktivt resultat er årsagen til den voksende
krise i det vestlige finanssystem. Det var det geniale i
Alexander Hamiltons kreditsystem, som kun anerkendtes af et
par værdifulde præsidenter, såsom Abraham Lincoln og Franklin
Roosevelt.
Men heldigvis har præsident Trump søsat et hasteprogram for at
vende tilbage til Månen og til at opbygge en industriel
kapacitet dér for at forberede en menneskelig kolonisering af
Mars – Artemis-projektet. Jack Kennedys Apollo-program skabte
et afkast til den reelle økonomi på cirka 14:1, for hver
dollar der blev investeret, gennem nye teknologier med
anvendelser på tværs af den produktive platform i de nationale
og globale økonomier. Det inspirerede en generation af unge
til den menneskelige races potentiale, for virkelig at
bemægtige sig herredømmet over Jorden og solsystemet. Denne
inspiration blev druknet i narkotika, miljøflip, konstante
krige og kulturel dekadence, da de britisk-styrede “68’ere”
systematisk knuste det amerikanske system gennem den britiske
frimarkedsideologiske overtagelse af nationen. “Green New
Deal” og fanatikerne bag “Extinction Rebellion” er i dag en
ond og folkemorderisk udvidelse af “68ernes” degeneration.
Kan Trumps Artemis genoplive den amerikanske ånd? Hvis verdens
rumfarende nationer samles, er det absolut en mulighed. Hvis
Rusland, Kina, Indien, Japan og den europæiske indsats i
rummet forenes i dette store amerikansk ledede projekt, kan de
sammen både erobre rummet for menneskeheden, mens de også
samarbejder om at håndtere sammenbruddet af det finansielle
system gennem en ny Bretton Woods-aftale – for at vende
tilbage til et kreditsystem, eliminere de 1,5 billioner $ i
værdiløs spillegæld og iværksætte en reel udvikling. Kinas
Bælte & Vej er modellen der, for udviklingslandene, beviser,
at de omsider kan gøre en ende på fattigdom og udvikle sig som

moderne industrinationer.
Schiller Instituttet mobiliserer i begyndelsen af
september internationale aktionsdage for at bringe hele
menneskeheden, især ungdommen, sammen om støtte for Måne-Marsmissionen, for at skue til stjernerne, og for at afvise vor
tids flagellanter fra klimaforandringsbevægelsen. Vore børn må
ikke misbruges og plages af de psykotiske “dommedagskulter”,
der nu betragtes, som om de var baseret på videnskab. Vore
børn fortjener at blive behandlet med menneskelig værdighed,
med potentialet til at opleve glæden ved kreative opdagelser,
og at stræbe efter at bringe udvikling til deres generation og
deres efterkommere i løbet af deres korte, men kostbare tid på
denne Jord, eller på andre himmellegemer. En fælleserklæring,
der oversættes til mange sprog, vil blive uddelt
universiteter i hele Europa, USA, Afrika, Asien
Latinamerika. Det er tid til handling.
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