Vent ikke på katastrofen:
Skab betingelserne for sejr
uden forsinkelse
Den 12. juni (EIRNS) – Løsningen på verdens mest presserende
problemer må lokaliseres i menneskets enestående evne til at
opdage sandheder om det reelle, fysiske univers, og til at
anvende denne viden til at forbedre levestandarden, kulturen,
samt i antallet af tilegnelser af nye opdagelser. Lyndon
LaRouche, den amerikanske økonom og præsidentkandidat i flere
ombæringer, udviklede en retning indenfor økonomi baseret på
fundamentale opdagelsers ikke-kvantitative, transcendentale
kvalitet, og byggede en bevægelse viet til at skabe et
økonomisk system i overensstemmelse med alle menneskers
kreativitet og værdighed.
”LaRouche-planen til at genåbne den amerikanske økonomi:
Verden behøver 1,5 milliarder nye, produktive job” er den
bedste vejledning til at skabe en økonomisk fremtid, og dennes
indhold fortjener nærmere granskning og refleksion. En
bestræbelsesværdig, opnåelig vision for fremtiden – med et
internationalt samarbejde mellem USA, Rusland, Kina og Indien
– er en desperat fornødenhed. Og der er ingen tid at spilde!
Enorme økonomiske forskydninger rammer, eller truer med at
ramme, den transatlantiske sektor. I USA står de midlertidige
foranstaltninger til at øge arbejdsløshedsunderstøttelsen,
forbyde tvangsudsættelser, udsætte betalinger af studielån og
fryse betalinger på boliglån, til at blive afsluttet i
perioden mellem juli og slutningen af oktober. Ordrer på
maskinværktøj er en tredjedel lavere end for et år siden – et
fald som begyndte før coronavirusset skabte storstilede dyk i
økonomisk aktivitet.

Kaos bliver bevidst sluppet løs i USA, gennem voldelige
protester over de seneste uger, i kølvandet af drabet på
George Floyd og etableringen i Seattle af den såkaldte Capital
Hill Autonome Zone, der er blevet oprettet som en provokation
mod Præsident Trump, for at teste om han tør bruge militæret,
om nødvendigt, for at garantere evnen til ”at håndhæve USA’s
love.”
Over hele verden fortsætter corona-pandemien med at udbrede
sig. I Australien, Kina, Kroatien, Island, Irland, Schweiz og
Thailand (for at nævne nogle eksempler) har man virusset under
kontrol. Men i Argentina, Bangladesh, Brasilien, Chile,
Ægypten, Etiopien, Indien, Indonesien, Mexico, Saudi-Arabien,
Ukraine og Venezuela fortsætter antallet af nye, bekræftede
smittetilfælde med at sætte rekorder, næsten dagligt. I USA, i
de områder som først blev ramt hårdest, såsom New Jersey og
New York, har man set antallet af nye smittede styrtdykke, som
et resultat af opmærksomheden på farerne fra virusset, samt en
god overholdelse af sundhedsforanstaltningerne. Men antallet
fortsætter med at stige i stater som Texas, Arizona, og, efter
”Memorial Day”, i Florida. I de fire uger, efter Arizona den
15. maj ophævede dens ordre om at blive hjemme, er antallet af
COVID-19-patienter, som er afhængige af respiratorer, steget
med 400%.
De strategiske spændinger fortsætter ligeså: I fredags
godkendte Senatets Komité for de Væbnede Styrker i USA 6
milliarder dollars til Forsvarsinitiativet i Stillehavet, der
sigter på militært at omringe og isolere Kina; i onsdags fløj
russiske bombefly indenfor 8 sømil af USA’s territoriale
luftrum; og USA’s fortsatte insisteren på at inkludere Kina i
forhandlingerne om at forlænge den Nye START-traktat for at
begrænse atomvåben-arsenaler, muliggør at den kunne udløbe til
februar, 2021.
Disse spændinger kan ikke overvindes blot ved at protestere,
om det så handler om politivold, om afmonteringen af

patriarkalske, kapitalistiske systemers heteronormative
systemiske racisme og undertrykkelse, eller om regler for
ansigtsmasker er et angreb på enhvers himmelsendte ret til at
indtage ilt.
Glem slagordene! Tag tiden til ærligt at reflektere over den
fundamentale forskel mellem den menneskelige race og alle
andre kendte livsformer, og over den kreative tankes naturlige
proces, som alene finder sted i det individuelle menneskes
sind. Arbejd på at gøre disse karaktertræk til den centrale
kilde for din identitet og for det økonomiske system, som må
lede os ind i fremtiden.

