Befri
Tyskland
fra
kleptomanernes kløer!
Af
Helga
Zepp-LaRouche,
spidskandidat
for BüSo’s landsliste til
Bundestag i Berlin
Utilfredsheden i befolkningen vokser, og dette med rette. Vi
er nu, i marts 2021, på grund af EU’s elendige
”statusresultat” for Tyskland, konfronteret med den tredje
bølge af COVID-19-pandemien. Som et resultat af årtiers
privatisering af sundhedssystemet var vi derfor ikke
velforberedte på udbruddet, i modsætning til Jens Spahns
påstand i februar 2020 – en fejlbedømmelse som vi kan takke
for, at regeringen dermed alt for sent begyndte at bestille
medicinske hjælpemidler, som mundbind. Derefter, i stedet for
først og fremmest at tage højde for deres egen befolknings
sundhed, ved bestillingen af vacciner, så pro-EU-ideologerne
denne krise som en kærkommen mulighed for yderligere at
integrere EU, og at afgive ansvaret til et fuldkomment
inkompetent EU-bureaokrati. Frem for i det almene vels ånd at
investere i at maksimere produktionskapaciteterne for
vacciner, overlod man alt til det ”frie marked”.
Dette inkompetencens regnskab: Mens Kina, et land med 1,4
milliarder mennesker, indtil nu kun har haft 4636 dødsfald som
følge af pandemien, og hertil kunne konstatere en økonomisk
vækst på over 2 %, var der i Tyskland indtil nu 73.120
dødsfald, og i Europa 880.644 dødsfald, mens økonomierne i
alle Europas lande skrumpede med flere procent, og mange
mennesker mistede deres arbejde og eksistensgrundlag.

Nu hersker der en stor utilfredshed over, at enkelte
parlamentsmedlemmer har tjent sekscifrede beløb på leveringen
af mundbind, og Wolfgang Schäuble svinger sig op til at være
den vigtigste moralske apostel og udråber denne personlige
berigelse til at være en skændsel. Men er det ikke en endnu
større skændsel at bedrage den samlede europæiske befolkning
med en ”Green Deal”, der vil ramme Europas industrilande som
en nedrivningskugle og bringe dem til fald, ruinere
landbruget, ødelægge arbejdspladser, kraftigt sænke
levestandarden for langt den største del af befolkningen, og
kun berige de rigeste og spekulanterne? For det er lige præcis
denne politik, som Schäble, Merkel, Altmeier, Scholz, Draghi,
Macron, von der Leyen & Co. står for!
Denne ”Green Deal”, en politik hvor alle investeringer, fra EU
og nedefter gennem medlemslandene og bankerne, kun skal gives
til ”grønne” teknologier og industrisektorer, vil ende med en
brutal udslettelse af industri og landbrug, og som konsekvens
føre til en reduktion af befolkningen. For der findes en
direkte sammenhæng mellem energigennemstrømningstætheden i
produktionsprocessen, produktiviteten og det antal mennesker,
som disse kapaciteter kan understøtte. Den ”store omstilling
gennem afkarboniseringen af verdensøkonomien”, som
Schellnhuber og WBGU (Det videnskabelige råd for globale
Klimaforandringer) allerede har agiteret for i næsten to
årtier, og som nu omsættes fra von der Leyens side, betyder
intet andet end at vende tilbage til et førindustrielt niveau.
Den største profit går dog til spekulanterne, ankerne og
kapitalfondene, dvs. finansoligarkiet, som investerer i denne
moderne afladshandel – for det er hvad forretningen med CO2certifikater er. En koalition af tolv amerikanske stater under
ledelse af Missouris justitsminister, Eric Schmitt, klagede d.
8. marts over denne omfattende skade på det almene vel. De
bestrider Præsident Bidens udstedte ”forordning 13.990” med
titlen: ”Beskyttelse af den offentlige sundhed og miljøet og
genoprettelsen af videnskaben til overvindelse af
klimakrisen”. Denne forordning befaler principielt det samme

som EU’s ”Green Deal” eller de amerikanske demokraters ”Green
New Deal”: En massiv reduktion af industri- og
landbrugsproduktion, energiproduktion og -forbrug, eller en
hvilken som helst anden aktivitet, som har udledning af
såkaldte drivhusgasser til følge.
I et af klagens afsnit peges på det som det handler om, både i
USA selv og globalt: ”Hvis dette dekret gøres gældende, vil
det i mange årtier ud i fremtiden forårsage skader for
hundrede af milliarder eller billioner dollars. Det vil
ødelægge arbejdspladser, kvæle energiproduktionen, strangulere
amerikansk energiuafhængighed, undertrykke landbruget,
forhindre innovation og gøre familievirksomhederne fattige…” I
klagen bemærkes det yderligere, at Biden-forordningen, ved
udregningen af de ”sociale omkostninger”, fuldstændig
ignorerer de indirekte følger, som reduktionen af
drivhusgasserne ville have for hele verden. Selvom de tolv
delstatsregeringer som klager – Kansas, Nebraska, Oklahoma,
Arkansas, Montana, Ohio, Indiana, Arizona, South Carolina,
Tennessee, Utah und Missouri – er republikanske, handler det
på ingen måde om partipolitisk opposition mod den demokratiske
Biden-administration. Disse stater er kernen i det amerikanske
landbrugsbælte, og de arbejdende landmænd her, hvoraf mange
kæmper en overlevelseskamp mod kartellernes profitgrådighed,
er ganske klar over verdens sultkatastrofe, der truer omkring
300 millioner mennesker verden over, og som chefen for FN’s
Verdensfødevareprogram, David Beasley, igen og igen har
advaret om. For Beasley var tidligere guvernør for South
Carolina og er den dag i dag tæt forbundet med disse landmænd.
David Beasley berettede d. 9. marts i en videotelefonkonference med Associated Press fra Addis Abeba om de
himmelskrigende omstændigheder, som han fandt på sin netop
afsluttede tur i Yemen: ”Det er helvede – det skrækkeligste
sted på Jorden”, den værste humanitære krise i verden som
fuldkommen er forårsaget af menneskelige handlinger. I et
hospital i Sana’a så han børn sulte lige foran sig, simpelthen

fordi der ingen mad var. Mange er på dødens rand, selvom de
sygdomme og svagheder ville være nemme at behandle, hvis
midlerne var til stede. Normalt hører man gråd, larm og latter
fra børneafdelingen. Men i Yemen hører man ingen gråd, ingen
latter; der herskede en dødelig stilhed. Andre rapporterer
berettede, at mange børn har hud som pergament og er afmagrede
helt ind til knoglerne, før de dør. Yemen er helt bestemt det
skrækkeligste sted på Jorden, men desværre er ret mange stater
og regioner ikke langt fra en sådan situation. Syrien,
Eritrea, Niger, Mozambique, Haiti, Nicaragua, Bolivia – listen
over stater i den såkaldte udviklingssektor, som er ramt
skrækkeligt hårdt af pandemien, af hungersnød og følgerne af
den såkaldte uformelle økonomi, er lang.
Verdens fødevaremyndigheder har i år brug for 815 millioner
dollars blot til Yemen for at redde millioner af mennesker fra
sultedød, men lykkedes kun med at få skaffet 300 millioner.
Hvad er disse latterlige 500 millioner i forhold til de 30 til
50 billioner (50.000.000.000.000), som centralbankerne ønsker
at investere i EU’s Green Deal og USA’s Green New Deal over de
næste 10 år, der kraftigt vil reducere industriens og
landbrugets produktive kræfter? Verdensfødevareprogrammet har
igen og igen advaret om, at alene i dette år trues 270
millioner mennesker akut med sultedøden. I betragtning af
denne hidtil usete humanitære katastrofe er programmet ”Fra
Jord til Bord” og EU’s biodiversitetsstrategi absolut
skandaløse, fordi de vil reducere landbrugsproduktionen
massivt pga. rent ideologisk motiverede nødtiltag. Her er
grunden til, at de tyske landmænd med deres traktor-optog i
flere måneder har gjort opmærksom på den truende udslettelse
af landbrugets familiebrug. Den videnskabelige afdeling i
USA’s landbrugsministerium har i sit økonomiske brev, nr. 30
fra november 2020, offentliggjort konklusionen af en prognose,
hvor i følgerne fra EU’s landbrugspolitik indtil 2030 bliver
vurderet, hvis de blev gennemført enten (a) blot indenfor EU,
(b) gennem EU’s handelsregler i andre lande eller (c) globalt.
I følge denne ville landbrugsproduktionen i EU skrumpe med

7-12%, verdens fødevarepriser ville stige med 9% (kun EU) og
op til 89% (ved global indførelse), det samfundsmæssige
udbytte ville blive reduceret med mellem 96 milliarder og 1,1
billioner dollars, og antallet af mennesker uden
fødevaresikkerhed ville stige med mellem 22 og 185 millioner.
Konklusion: EU’s politik er ikke blot inkompetent, hvilket er
blevet tilstrækkeligt demonstreret under corona-krisen; dens
grønne ideologi ødelægger også grundlaget for vores landbrug,
og er i lyset af hungerkatastrofen sågar absolut uansvarlig,
for at sige det mildt.
BüSo kræver i stedet:
1. Den øjeblikkelige opbygning af et moderne sundhedssystem i
hvert land på denne Jord, på et niveau som Tyskland var på før
privatiseringen.
2. En fordobling af den globale landbrugsproduktion, således
at, i betragtning af den voksende verdensbefolkning, sult og
fattigdom kunne elimineres for alle mennesker.
3. At gøre en ende på kasinoøkonomien gennem en global
Glass/Steagall-lovgivning.
4. Et nyt Bretton Woods-kreditsystem, som kan stille
produktive kreditter til rådighed for investeringer i den
reelle økonomi.
5. Skabelsen af 1,5 milliarder nye, produktive arbejdspladser
for at genopbygge verdensøkonomien efter pandemien og seriøst
begynde at overvinde underudviklingen i de såkaldte
udviklingslande.
6. Samarbejde med Rusland og Kina ved udbygningen af Den nye
Silkevej i Sydvestasien og Afrika, for dermed at fjerne
årsagen til flygtningekrisen, og samtidig skabe en varig
fredsorden.

