APEC og COP25 er aflyst
– det gamle paradigme er
brudt sammen, og vi må bygge
det nye
Den 30 oktober (EIRNS) – Enhver der stadig måtte have den
misforståelse, at verden på en eller anden måde “klarer sig”,
uden behovet for at skulle påtage sig noget personligt ansvar
for handling, må vågne op og se på verden som den er i dag,
“fra oven”, som man siger.
I dag kollapsede nationen Chile og “Chile-modellen” i bund og
grund, som City of London og Wall Street elskede. Præsident
Sebastián Piñera, med millioner af mennesker på gaden der
kræver en afslutning på den økonomiske model, som blev indført
for 45 år siden af det fascistiske Pinochet-diktatur og hans
kontrollører af “Chicago Boys”, bekendtgjorde her til morgen,
at topmødet i den Økonomiske Samarbejdsorganisation for Asien
og Stillehavsområdet (APEC) mellem statsoverhovederne fra 21
lande fra Stillehavsområdet, planlagt til den 16.-17. november
i Santiago, er blevet aflyst.
Derudover er også FN’s klimakonference, COP25, den centrale
institution i den økofascistiske bevægelse for at afvikle
industriel udvikling og reducere verdens befolkning, der er
planlagt den 2.-13. december i Santiago, også blevet aflyst.
Ikke alene er stakkels Greta Thunberg og tosserne i Extinction
Rebellion fortvivlede, men Bank of Englands bankdirektør, Mark
Carney, der står i spidsen for det folkemorderiske grønne
finansinitiativ, river sig selv i håret.
Denne masseopstand mod den ondartede nedskæringspolitik i
Chile er ikke en isoleret begivenhed. Faktisk oplever alle
dele af verden en eller flere sådanne omvæltninger, hvoraf
mange er ganske voldelige.

Hariri-regeringen i Libanon trak sig tirsdag den 29. oktober,
da befolkningen kræver en afslutning på den sekteriske
opdeling af nationen, der er udartet i massekorruption og
økonomisk forfald. Iraks regering bryder sammen, da store dele
af befolkningen har haft begrænset adgang til elektricitet og
endog vand, siden ødelæggelsen af dens land for to årtier
siden af George Bush og Tony Blair. Argentina har nedstemt
IMF’s marionetregering under Mauricio Macri, med de sejrrige
tilhængere af den nye regering, der vifter med chilenske flag
i solidaritet. Overalt i Europa kollapser de gamle etablerede
partier, der har regeret siden Anden Verdenskrig, uden
lederskab i sigte til at vende den økonomiske nedgang.
Måske tror du, at du er sikret, fordi du har en god pension?
Disse pensioner er investeret i spekulative papirer, som er
ved at forsvinde. Den amerikanske centralbank, der har trykt
penge med en hastighed, der ikke er set siden sammenbruddet i
2008, forsøger krampagtigt at holde »bankerne, der er for
store til at gå ned«, oven vande i et par uger eller måneder
mere, med en tilførsel på over 100 milliarder dollars dagligt,
og tallet er stigende. Men den finansielle boble, der nu er på
1,5 billarder dollars, en halv gang større end i 2008, kan
ikke “reddes” denne gang. Ti år med nulrente og “kvantitative
lempelser” (QE) for billioner af dollars har kun gjort
realøkonomiens bankerot langt værre.
Og alligevel er løsningen på dette problem tættere på at blive
gennemført end på noget andet tidspunkt i nyere tid. Lyndon
LaRouche advarede for 50 år siden om præcis disse katastrofer,
såfremt hans kloge ord blev ignoreret: Stop finanssystemets
omdannelse til et globalt kasino for spekulativt affald;
gendan det hamiltoniske “Amerikanske System” med statslig
kredit til realøkonomien; samarbejd internationalt for at nå
ud til Månen, Mars og videre; og iværksæt et lynprogram for at
gøre fusionsenergi tilgængeligt for hele menneskeheden.
En ønskedrøm? Langt fra. Med Donald Trump har vi for første
gang siden Jack Kennedy en præsident, der tror på

videnskabeligt fremskridt; som atter har forpligtet nationen
til et Måne-Mars-program; der afviser den falske britiske myte
om “overbefolkning”, som styrer den grønne dagsorden; der er
modstander af, at vores børn bliver overmedicineret; og som
insisterer på, at Amerika skal være venner med Rusland, Kina
og alle nationer, der tror på fremskridt for deres folk.
Derfor er der en hektisk indsats for at starte en rigsretssag
mod præsidenten, binde hans hænder, blokere hans bestræbelser
på at afslutte krigene for regimeskifte og opbygge venlige
forbindelser med andre suveræne stater. Det vigtigste er, at
disse oligarker er bange for, at når den økonomiske boble
brister, vil han ikke følge diktaterne fra Wall Street og City
of London, men vil følge LaRouches politik, hans “Fire Love”,
der sætter det økonomiske imperium centreret i London under
konkursbehandling, snarere end at redde det. De er bange for,
at han ikke kun vil genoprette forbindelserne med Rusland og
Kina, men også tilslutte sig dem i det største foretagende
nogensinde, Den nye Silkevejs omdannelse af de tidligere
koloniserede nationer til moderne industristater, der bekæmper
fattigdom, som det er lykkedes for Kina, den største nation på
Jorden.
Vær opmærksom på de forstandige ord fra Lyndon og Helga
LaRouche. Nu er tiden inde.

