Hvis dette er den ’pandemiske
depression’,
så
genopliv
LaRouches politik for at
stoppe den
Den 10. august (EIRNS) – Denne uge markerer årsdagen for d.
15. august, 1971, da Præsident Richard Nixon blev overtalt til
at ødelægge Franklin Roosevelts valuta- og kreditsystem
(Bretton Woods), hvilket sendte den industrielle sektor ud i
ukontrolleret spekulation og lønnedgang i et halv århundrede.
Lyndon LaRouche fordømte dette tiltag af Richard -”Jeg er nu
en Keynesianer i økonomi”-Nixon, og sagde at det åbnede døren
til en fascistisk nedskæringspolitik og økonomisk depression,
medmindre det blev forkastet. LaRouche besejrede en af verdens
førende keynesianere angående dette tema i en debat på et
universitet i december 1971, og satte sig for at ændre denne
skrækkelige fejl ved at genoplive Roosevelts oprindelige
intention ved Bretton Woods – kreditter til teknologisk og
industriel udvikling af Eurasien, Afrika og Sydamerika.
I de næste 45 år var dette hans livs arbejde, og det gjorde
ham til en foragtet modstander af det finansielle imperium i
City of London og Wall Street, og i særdeleshed – som Roger
Stone betonede dette i LaRouches Politiske Aktionskomités
webcast, d. 2. august – Bush-familien.
Denne uge, næsten som om de ønskede at markere denne dato, d.
15. august, bragte Foreign Affairs en hovedartikel under
titlen ”Den pandemiske depression: Den globale økonomi vil
aldrig blive den samme igen”; et dybt pessimistisk indlæg af
to af USA’s ”førende økonomer”, Carmen Reinhart (Harvard
Kennedy School) og Vincent Reinhart (cheføkonom for Bank of
New York–Mellon). Deres idé om de centrale aktører i denne

krise er, at ”centralbankerne” forsøger at opretholde udlån,
og ”finanspolitiske myndigheder” øser ud af penge til
husholdninger til forbrug; og de forventer at det vil tage
mange år blot for at vende tilbage til verdensøkonomiens
allerede faldefærdige niveau fra begyndelsen af 2020. De
udelader fuldstændig Kinas voksende økonomi, samt deres Bælteog Vejinitiativ for infrastrukturelle projekter.
Med hensyn til udviklingslandene demonstrerer to citater fra
Reinhart og Reinhart ørkesløsheden i den nu konventionelle
økonomiske tænkning i de store centralbankers verden. ”G20landene har allerede udsat gældsbetalinger for de fattigste 76
lande”, skriver de. Men, ”flere selvstændige låntagere er i
dette år blevet nedgraderet af rating-agenturerne end i noget
andet år siden 1980”. Og deres konklusion, ”løsningen”, i den
grad at de tillader en sådan for disse nationer, der er blevet
desperate af den pandemiske depression? ”Embedsmænd bliver
nødt til at fortsætte
incitamenter.”
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Tilbage i august 1971, begyndte LaRouche, i grel modsætning
hertil, at mobilisere for et topmøde – på den tid blandt
Gruppen af de alliancefrie Lande – der tilsluttede sig hans
foreslåede Internationale Udviklingsbank, som dog derefter
blev saboteret af Henry Kissinger på vegne af City of Londons
finansinteresser. Økonomierne kunne ikke blot genoplives, som
LaRouches udviklingsplaner viste, men genskabes gennem store
projekter i økonomisk infrastruktur, såsom Verdenslandbroen,
med transport-, energi- og kommunikationskorridorer, der ville
strække sig hen over kontinenterne.
Ved markeringen af den dag, hvor det Britiske Imperium gjorde
en ende på Roosevelts Bretton Woods-system, samt erindringen
om Lyndon LaRouches profetiske advarsler om konsekvenserne
heraf, er et nyt sådant topmøde presserende.
Schiller Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche, har

siden januar argumenteret for et topmøde, der, som et minimum,
skulle involvere lederne fra USA, Kina og Rusland, for at
erstatte disse landes faretruende konfrontationer med et
samarbejde for et Nyt Bretton Woods, baseret på Roosevelts
model. Ruslands præsident, Vladimir Putin, har været i gang
med at organisere for et topmøde (ikke virtuelt, men i
virkeligheden) blandt de lande, som grundlagde FN, hvilket i
dag er Sikkerhedsrådets fem permanente medlemmer. Lyndon
LaRouches plan for processen omkring et sådant topmøde blev
formuleret for 38 år siden, denne måned, i et omfattende
dokument, Operación Juárez, skrevet til den mexicanske
præsident, José López Portillo: omorganisering af gælden,
baseret på Alexander Hamiltons principper; nationalbankkreditinstitutioner i hvert land; fælles kreditudstedelse fra
de store nationer, som har til hensigt at eksportere
kapitalgoder for udvikling; brugen af lynprogrammer indenfor
rumforskning og videnskab som motorer for hurtig teknologisk
fremskridt.
Anvend disse principper fra LaRouche i en sådan proces omkring
topmødet nu: Dermed kan truslen for konfrontation mellem
stormagterne, såvel som den ”pandemiske depression” hurtigt
stoppes – begge på den eneste mulige måde.

