LaRouches videnskab om fysisk
økonomi er stadig den gyldne
standard
for at gøre en ende på sult
og pandemier
Den 23. februar (EIRNS) – Med verdens opmærksomhed – med rette
– fastholdt på COVID-19-epidemien, samt faren for at den, til
trods for Kinas samlede bestræbelser på at begrænse den, kunne
vokse til en fuldgyldig global pandemi, bliver de presserende
nødvendige skridt for at stoppe den truende græshoppeplage,
der nu spreder sig over Afrikas Horn og dele af det sydlige
Asien, ikke taget, og er knapt nok på radarskærmen hos de
fleste af verdens nationer.
Dette til trods for den kendsgerning, at den ultimative årsag
til begge disse truende hhv. sundheds- og sultkatastrofer er
den samme: det [sidste] halve århundredes sammenbrud af den
fysiske økonomi og levestandard for størstedelen af verdens
befolkning, som et resultat af det britiske imperiums politik
for finansspekulation og plyndring – et problem som Lyndon
LaRouche på enestående vis har drøftet.
Hvis det ikke var for det britiske imperiums geopolitiske
politik for overlagt folkedrab, ville det være relativt let
for en gruppe af nationer i fællesskab at tackle den
øjeblikkelige græshoppekrise på Afrikas Horn – som trods alt
har været kendt i flere måneder. Og dog har FAO kun været i
stand til at skaffe 22 millioner af de 76 millioner dollars,
der er nødvendige for den mest elementære sprøjtning fra
luften og andre foranstaltninger, som er nødvendige for at
stoppe sværmene af græshopper, og redde de afgrøder hvis
ødelæggelse nu truer med at presse 30 millioner mennesker over

tærsklen fra sult til hungersnød. Sådanne kortsigtede
nødforanstaltninger ville sidenhen åbne for mere grundlæggende
forskning og gennembrud inden for optisk biofysik,
fusionsenergi og andre områder, der er nødvendige for at tage
fat på de underliggende problemer i den fysiske økonomi.
Som Lyndon LaRouche gentagne gange advarede om, har mennesker,
der tillader at en sådan behandling af Afrika og andre fattige
regioner fortsættes, mistet den moralske egnethed til at
overleve.
Dette tog LaRouche op i en knusende bredside mod
malthusianisme, i en artikel fra december 1981 med
overskriften: “Det økonomiske behov for at øge den
menneskelige befolkning”, som blev bragt første gang i
ugemagasinet EIR den 21. februar 2020:
”Denne vidt udbredte folkemorderiske praksis med støtte fra
indflydelsesrige kredse og enkeltpersoner kombineret med den
almindelige befolknings uhyrlige tolerance af en sådan
virksomhed må betragtes som en afspejling af det faktum, at
befolkningers og førende institutioners moralske habitus i dag
er kvalitativt værre end i 1930’erne og 1940’erne. Det
foreliggende problem er ikke kun spørgsmålet om at forhindre
folkedrab; tolerancen for en [malthusiansk affolknings]politik
som ‘Global 2000’ i dag må ses som endegyldigt symptomatisk
for en civilisation, der må reddes fra tabet af den moralske
egnethed til at overleve.”
Igennem næsten et halvt århundrede har LaRouche identificeret
arten af denne folkemordspolitik, som nu skaber truslen om en
ny bølge af globale plager og pandemier, samt den påkrævede
løsning. I en artikel den 7. maj, 1985 med titlen: “Rollen for
økonomisk Videnskab ved projicering af Pandemier”, skrev
LaRouche:
”Betingelserne for økonomisk bestemte pandemier kan enten være
det tilfælde, hvor det gennemsnitlige forbrug bliver bestemt

af et fald i potentiel relativ befolkningstæthed til under
niveauet for [opretholdelse af] den eksisterende befolkning,
eller i særlige tilfælde, at udviklingen i husholdningernes
‘markedskurv’ falder under energiniveauet i systemet for en
stor del af befolkningen. Vi er mest bekymrede over
indvirkningerne
på
sundhedstilstanden,
når
den
ernæringsmæssige kapacitet per indbygger falder under et
[givet] relativt biologisk minimum, og også effekten af
sammenbrud af sanitære forhold og andre relevante aspekter af
den grundlæggende økonomiske infrastruktur for betingelserne
for en underernæret befolkning.
”Den første antagelse om at dødelighedsprocenten vil stige ved
underernæring, kræver ingen særlig undersøgelse udtrykt på
sproget for økonomisk videnskab som sådan. Det er det andet
alternativ, at den underernærede befolkning kan blive en
grobund for udbrud af epidemiske og pandemiske sygdomme, som
kræver særlig opmærksomhed.
”Det
er
blot
nødvendigt
at
beregne
faldet
i
befolkningspotentialet i retning af sådanne tærskel-niveauer,
og tage i betragtning hvor længe sådanne omstændigheder
historisk set skal stå på, før en ny stigning i pandemier er
under opsejling, for at forudse hvornår, hvordan og hvor en
fortsættelse af udviklingen fra 1974 i pengepolitikken og den
økonomiske politik sandsynligvis vil skabe sådanne frembrud.”
Som der argumenteres i begæringen, der opfordrer præsident
Donald Trump til at rense Lyndon LaRouches navn: Eftersom
LaRouches politik for at erstatte Wall Street og City of
Londons dødbringende udplyndring med en retfærdig Ny økonomisk
Verdensorden for universel, højteknologisk udvikling ikke er
blevet iværksat, er hundredvis af millioner mennesker over
hele verden forblevet i fattigdom og snesevis af millioner
omkommet unødvendigt. Det har kun været pga. Kinas nylige
politiske tiltag, der meget ligner dem, som blev foreslået af
LaRouche for snart 50 år siden, at folkedrabet er stoppet – i
det mindste på store dele af planeten.”

Med frikendelsen af præsident Trump i den falske rigsretssag
og med hans nylige heftige angreb mod justitsmordene på Roger
Stone, Rod Blagojevich og i andre sager, er tiden nu inde til,
at Trump endelig tager skridt til at rense Lyndon LaRouches
navn og hans ideer.

