Planeten er i systemisk chok;
øjeblikket er modent til et
paradigmeskifte.
29. september (EIRNS) — Det samlede antal er chokerende nok i
sig selv. Mere end 1 million mennesker har hidtil i 2020
mistet deres liv på grund af COVID-19-pandemien, og endnu en
million kan dø i løbet af de næste ni måneder, hvis den
nuværende kurs ikke ændres drastisk. Ca. 515 millioner af
verdens arbejdsstyrke på 3,5 mia. vil have mistet deres job
inden udgangen af 2020 på grund af det pandemisk udløste
økonomiske sammenbrud; og den samlede arbejdsindkomst vil være
faldet med ca. 15% i løbet af året, ifølge en netop frigivet
rapport fra Den Internationale Arbejdsorganisation.
Men virkeligheden bag gennemsnitstallene er endnu værre. I
Latinamerika og Caribien, hvor pandemien har ramt særligt
hårdt, vil 35% af de samlede arbejdstimer være gået tabt inden
udgangen af 2020, og den samlede arbejdsindkomst vil være
faldet med over 25%. Langt størstedelen af de tabte
arbejdstimer ligger i den såkaldte ”uformelle sektor” i
økonomien, hvor arbejdstagere er beskæftiget i service- og
grå- og sorte markedsaktiviteter, der stort set ikke
producerer nogen fysisk-økonomisk værdi overhovedet. Det er
derfor, at vi i “LaRouche-planen for at genåbne den
amerikanske økonomi: Verden har brug for 1,5 milliarder nye,
produktive job” klassificerede sådanne uformelle job som de
facto arbejdsløshed, selvom de bringer desperat nødvendige
kontanter til befolkninger, der lever på et eksistensminimum.
Eller det plejede de at gøre. Nu forsvinder selv disse:
Pandemien har simpelthen løftet sløret for den enorme,
omsiggribende reelle arbejdsløshed, som var der hele tiden.
Hvis man tager den samlede tabte arbejdstid i år som en
procentdel af denne “reelle arbejdsløshed” i den uformelle

sektor, så er 42% af disse arbejdstimer globalt set gået op i
røg; i Latinamerika svarer det til 91% af den faktiske
arbejdsløshedskategori!
Føj dertil inflation i fødevarepriserne, som ifølge nogle
rapporter allerede er på gennemsnitligt omkring 15% i mange
lande i Afrika, og man har et 30-50% spring i betalingsevnen
for mad for en halv milliard mennesker eller mere i den
underudviklede sektor.
Sult og pest er heller ikke de eneste to plager, der hærger:
Det britiske imperium har også sluppet krig løs. Den varme
krig mellem Armenien og Aserbajdsjan i Nagorno-Karabakh kunne
eskalere til en NATO-Tyrkiet-Aserbajdsjan-krig mod ArmenienRusland
inden
for
få
dage
eller
endda
timer.
Farverrevolutionen ved Ruslands grænse i Hviderusland truer
med at fremprovokere en strategisk hændelse lige på dørtrinnet
til Rusland. Og amerikanske droner og andre militære
aktiviteter i nærheden af det Sydkinesiske Hav fremkalder hård
modstand fra Kina, sammen med dystre trusler om omfattende
gengældelse hvis provokationerne fortsætter med at eskalere.
Alt dette er den politiske substans i det britiske imperiums
nuværende forsøg på at stoppe præsident Donald Trumps genvalg
– hvilket i dag led et betydeligt tilbageslag med frigivelsen
af dokumenter der beviser, at hele Russiagate-skandalen var et
kendt fupnummer, som blev indledt af Hillary Clinton og Obamabanden – og iscenesætte parallelle regimeskift mod
præsidenterne Vladimir Putin og Xi Jinping.
”Verdenssituationen er hurtigt på vej ud af kontrol,” sagde
Helga Zepp-LaRouche nøgternt i dag. ”Vi er inde i en af de
varmeste perioder nogensinde. Der er fem uger til det
amerikanske præsidentvalg, og vi bør regne med, at der vil ske
en farlig optrapning et eller andet sted”. Briterne er
desperate, fordi hele deres internationale finanssystem er
bankerot, og de vil ikke stoppe før de bliver inddæmmet, og
deres system gennemgår en konkursbehandling, som Lyndon

LaRouche specificerede detaljeret i sine fire love.
I de samme fem uger, understregede Zepp-LaRouche, må vi sikre
Trumps genvalg; insistere på et topmøde med mindst Trump,
Putin og Xi for at tackle de globale kriser; og kræve
gennemførelsen af LaRouches økonomiske politik, der er
beskrevet i LaRouchePAC’s program for 1,5 milliarder nye
produktive job. Virkeligheden dikterer tidsplanen.
”Vi er nødt til at slynge økonomien op til et nyt niveau for
at løse de nuværende problemer”, sagde Zepp-LaRouche. ”Kun
hvis man går efter en radikal forandring med LaRouches fire
love, er der håb om at komme ud af dette rod, ved at vedtage
en politik med Verdens-Landbroen og 1,5 milliarder nye,
produktive job, der starter med et samarbejde om at opbygge et
globalt sundhedssystem. Dette er nu mere presserende end
nogensinde.
”Det overordnede billede er sådan, at folk virkelig må vågne
op og blive enige om, at topmødet, som vi har presset på for,
og som stadig er på dagsordenen – hvilket præsident Putin
gentog for nylig – kunne finde sted med et øjebliks varsel.
Hvis statsoverhovederne ville indse, at verdenssituationen er
så alvorlig, at vi absolut må tage fat på dette sammen, kunne
det gøres”.

