LaRouches
fire
Alternativet til krig

love:

Den 7. oktober (EIRNS) – Præsident Donald Trump vil ikke møde
andet end modstand i Washington ved igen at agere for at
bringe de amerikanske tropper ud af Sydvestasien; det er kun
det amerikanske folk, der vil være glade for at se dette. Og
hvis han samarbejder med Ruslands præsident for at holde
Tyrkiet eller andre nationer fra at udløse endnu en
krigskatastrofe, vil han blive bebrejdet for at “fedte for
Putin”. Hver gang præsidenten modsætter sig ‘endeløse krige’
eller afskediger typer som John Bolton, ‘blæser krigspartiet i
fløjten’. (ordspil på ‘whistleblower’, red.)
Den virkeligt presserende sag er kampen imod Wall Street, hvor
Donald Trump som præsidentkandidat i 2016 lovede at “punktere
den gigantiske boble på Wall Street,” men hvor Trump som
præsident har svigtet dette løfte. Dette er en opgave for dem,
der støtter den afdøde økonom og statsmand Lyndon LaRouche.
Her, otte måneder efter hans død, bliver LaRouche endnu engang
svinet til i New York Times, Washington Post, BuzzFeed osv.,
idet hans forslag til at stoppe det økonomiske sammenbrud
eller forhindre den “nye grønne aftale” – og løfte økonomien
igen, atter står i en hel central position.
Vi befinder os nu igen tilbage i 2007 … set i forhold til det
økonomiske nedbrud i 2008. Dette var sidste gang, hvor Federal
Reserve skulle yde store “likviditets-nød lån” til Wall Street
og de store europæiske banker – hvilket man nu har gjort siden
den 17. september, med tocifrede milliardbeløb hver dag. ‘The
Fed’ har forberedt sig på, at skulle foretage daglige
kortvarige indskud i disse banker for tæt på yderligere 300
milliarder dollars i løbet af de næste fire uger. Dårlig gæld
suser ud af den “altings-boble”, som disse banker
understøtter, lige så hurtigt, eller hurtigere, end de nye
trykte penge pumpes ind i den. Det er lige så høj grad en

økonomisk nødsituation som det var i foråret 2007 – og dengang
hørte man heller ikke om det i de nationale medier.
LaRouche beskrev dette præliminære nedbrudsfænomen for 25 år
siden, og kaldte det “en typisk kollapsfunktion”. Mere vigtigt
er det, at han påpegede det i netop 2007 (i et internationalt
webcast den 25. juli det år) og beskrev, hvordan det kunne
stoppes.
Genindførelsen af Glass-Steagall-bankopdelingen for at opbryde
Wall Streets kombination af enorme spekulative aktiviteter, og
alene beskytte de kommercielle udlånsdele, blev til den første
af LaRouche’s fire love for at redde økonomien og nationen.
Nationen og præsidenten har nu brug for denne handling
hurtigst muligt.
På en ekstraordinær konference i Schiller Instituttet i New
York sidste lørdag, blev LaRouches årtiers lange kampagne for
en Månen-Mars-mission for NASA og andre rumnationer, og for et
forceret program til udvikling af fusionskraftteknologier, på
en overbevisende måde præsenteret som “det nødvendige
alternativ til krig”. Denne fejring af NASAs videnskabelige
“International Observe Moon Night” bør ses. Videoen er
tilgængelig på Schiller Instituttets webside.
Dette er LaRouches fjerde lov – at disse nationer skal deltage
i den menneskelige udforskning af solsystemet, begyndende med
Månen, – og [i denne forbindelse] lave gennembrud til
fusionskraft. Det kunne være nært forestående nu, hvor NASA
arbejder på en fremskyndet Månen-Mars-mission bestilt af
præsident Trump. Men det er afhængigt af, at have den
nationale kredit til at gøre det, og dermed at det truende
finansielle sammenbrud afværges ved hjælp af Glass-Steagall
bankregulering, og at der skabes et nyt [nationalt]
kreditinstitut for teknologiske fremskridt og infrastruktur.
Tiden er inde til at rense LaRouches navn og at realisere hans
ideer. Det er netop i tide til at undslippe konstante krige og

gentagne økonomiske sammenbrud
menneskelige fremskridt.
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