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30. september 2021 – I dag offentliggjorde EIR News Service
"Schiller Instituttets Plan til Udvikling af Haiti", en
rapport på 16 sider, der præsenterer et omfattende program
vedrørende "otte grundlæggende områder inden for
infrastruktur, industri og landbrug, der er kernen i den
haitianske økonomi… præsenterer hvilke muligheder og hvilke
problemer der findes, tillige med anbefalede løsninger i form
af udviklingsplaner”. Disse områder er 1. Strøm
elektricitet, 2. Et universelt sundhedsvæsen, 3. Sult
landbrug, 4. Jernbaner og veje, 5. Lufthavne og havne,
Sanitet og vandrensning, 7. Industri og arbejdsstyrke, og
Uddannelse.
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Den
fuldstændige
rapport
er
tilgængelig
på https://larouchepub.com/other/2021/4839-the_schiller_instit
ute_plan_to.html
Schiller Instituttets plan er tydelig i mandatet for den
presserende nødvendighed af at handle nu og siger:
»Opgaven med at genopbygge Haiti er skræmmende på grund af
omfanget af ødelæggelser, som det med overlæg er blevet udsat
for igennem to århundreders malthusiansk politik. Hver sektor
i dens fysiske økonomi må genopbygges fra bunden for at løfte
den fattige befolkning. Men det er ikke en umulig opgave, hvis
Kina og USA arbejder sammen med andre nationer i det caribiske
øhav og Mellemamerika som en del af et udvidet Bælte- og
Vejinitiativ og 'Den maritime Silkevej' i hele regionen.
”Haiti bliver nødt til at etablere diplomatiske forbindelser
med Kina: det er stadig et af de få lande i verden, der i
stedet opretholder diplomatiske forbindelser med Taiwan. Kina

insisterer med rette på, at det kun vil arbejde med nationer,
der anerkender princippet om ét Kina, og Haiti ville gøre
klogt i at følge den samme vej, som dets nabo, Den
Dominikanske Republik – der for nylig brød med Taiwan og
etablerede bånd med Kina – hvis det vil gøre sig håb om at
opnå kinesisk deltagelse i dets genopbygning.
»Haiti har gentagne gange været udsat for en forsætlig
affolkningspolitik, for hver gang en 'naturkatastrofe' har
ramt landet. Udplyndringen af Haiti igennem 125 år fra City of
London, Wall Street og andre transatlantiske banker (Frankrig
især), i kombination med Den internationale Valutafond og
andre multilaterale långivningsbureauer i det 20. århundrede,
har nægtet det retten til at udvikle sig til en moderne nation
og efterladt den forsvarsløs over for gentagne katastrofer,
hvoraf jordskælvet den 14. august 2021 kun var det seneste.
“Schiller Instituttets program til genopbygning
rekonstruktion af Haiti, hvis indledende konturer
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præsenteret nedenfor, omfatter en samlet infrastrukturplan
finansieret af et system efter Hamiltons principper med
rigelig øremærket kredit, skabt som et centralt element i en
konkursomlægning af det desintegrerende internationale
finanssystem. Schiller Instituttet har foreløbigt beregnet, at
et levedygtigt genopbygningsprogram på Haiti vil koste mellem
175 og 200 milliarder $ eller 17,5 til 20 milliarder $ om året
over ti år".
Rapporten gennemgår også det kuldsejlede haitiansk-kinesiske
projekt på 4,7 mia. dollars fra 2017, til genopbygning af
Haitis hovedstad, hvor "to kinesiske virksomheder – 'Southwest
Municipal Engineering and Design Research Institute of China'
(SMEDRIC) og 'Metallurgical Corporation of China' (MCC) –
skitserede en række detaljerede projekter til en værdi af 4,7
milliarder dollar for at gennemføre genopbygningen af
hovedstaden og dens omegn. SMEDRIC angav, at projekterne for
Haitis hovedstad var en del af et bredere forslag for hele
landet på 30 mia. $, der blev drøftet på Bælte- og

Vejinitiativets topmøde i Beijing 14.-15. maj 2017. Kort tid
efter foretog en kinesisk delegation et 8-dages besøg med
undersøgelser i Haiti og mødtes med lokale embedsmænd”.
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