5 %-løsningen
Den 28. maj (EIRNS) – ‘Executive Intelligence Review’
annoncerede i dag, at det stiller en separat 29-siders digital
reproduktion af forsidehistorien af EIR-magasinet 29. maj 2020
til rådighed: “LaRouche-planen til genåbning af den
amerikanske økonomi”: Verden har brug for 1,5 milliarder nye,
produktive job.” Dette diskussionsgrundlag – der giver
detaljerede oplysninger om den måde, hvorpå 50 millioner nye,
produktive job kan skabes i USA som drivkraft til et globalt
fremstød for industrialisering, som vil give produktiv
beskæftigelse til 1,5 milliarder, for øjeblikket ledige
mennesker, over hele verden – er begyndt at cirkulere blandt
ingeniører, arbejdere, landmænd, videnskabsfolk, studerende og
andre over hele landet. Det oversættes også til en række
fremmede sprog, med henblik på at opnå bred cirkulation
internationalt.
Kernen i rapportens forslag er Lyndon LaRouches specifikation
af, at en virkelig sund, anti-entropisk økonomi må have
omkring halvdelen af sin arbejdsstyrke beskæftiget som
produktive, vareproducerende arbejdere, og yderligere 5 % skal
involveres i det videnskabelige og teknologiske arbejde, der
er den kreative motor, som driver hele økonomien fremad. I det
indledende afsnit af kapitel 6 i den nye undersøgelse,
“America’s Space Mission: Youth’s Next Frontier,” (Amerikas
rum-mission: Ungdommens næste grænseland) sættes der skarpt
fokus på dette punkt:
”Amerikas rumfartsektor vil spille en afgørende rolle i at
flytte 5 % af den amerikanske arbejdsstyrke til forskning og
udvikling. Som specificeret af LaRouche, er dette nøglen til
at øge produktiviteten for hele arbejdsstyrken. ‘Stigninger i
produktivitet kommer ene og alene fra forbedringer i
teknologi, der stammer fra grundlæggende videnskabelige
opdagelser; jo højere hastighed hvormed grundlæggende fysiske
opdagelser omdannes til praksis, jo større er stigningen i

produktiviteten pr. indbygger og per kvadratkilometer areal ‘.
(Lyndon LaRouche, 2. september, 2000)
Denne anskuelse lokaliserer bedst betydningen af Amerikas
forestående tilbagevenden til at opsende rumfartøjer fra sit
eget territorium, en opgave der blev udsat fra i går, 27. maj,
til lørdag 30. maj på grund af vejret. Amerikas øjne vender
sig endnu en gang mod himlen. Som Nicole Mann fra NASA’s
astronautkontor erklærede: ”Dette handler ikke kun om en
opsendelse; dette er ‘startskuddet’ for Amerika. Det handler
ikke kun om NASA; det er ‘startskuddet’ for Amerika, og det er
enormt …. Det er det første store skridt på vores køreplan for
Artemis-missionen til Månen, og i sidste ende til Mars”.
Rummet er endvidere et domæne, der kræver internationalt
samarbejde, som NASA-administrator Jim Bridenstine for nylig
understregede, da han blev spurgt om det amerikanske forhold
til Rusland:
geopolitik”.
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Der er ikke meget andet, der er vigtigere end dette. USA og
hele verden bliver ramt af en økonomisk, politisk og kulturel
chokbølge, der er værre end hvad vi har set i nyere tid,
advarede Helga Zepp-LaRouche i dag. Den kommer fra en
forværret pandemi, massearbejdsløshed, en økonomisk
sammenbrudskrise og en skræmmende optrapning i retning af krig
mellem USA og Kina og USA og Rusland. Intet mindre end Lyndon
LaRouches forslag om konkursomlægning af det nuværende
finanssystem og oprettelsen af et nyt Bretton Woods, vil være
i stand til fuldstændig at ændre denne globale dynamik,
tilstrækkelig hurtigt. De uophørlige provokationer fra
udenrigsminister Mike Pompeo, sammen med andre, der handler på
vegne af det britiske imperiums geopolitik, dominerer i
stigende grad det officielle Washingtons politik, og sætter
Kina og Rusland under pres. Vi ignorerer deres stigende
alarmerede advarsler om denne politiske tendens – til fare for
os selv, udtalte Zepp-LaRouche. Tværtimod er det netop
øjeblikket, hvor vi burde samarbejde tæt med Kina, Rusland,

Indien og andre nationer om rumforskning, stoppe pandemien og
genoplive verdensøkonomien med 1,5 milliarder nye, produktive
job.
Man kunne kalde det 5 %-løsningen.

