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Resumé af handlingsplanen
Udviklingen i 2022 til dato har gjort det helt klart, at
Lyndon LaRouches forudsigelser i det sidste halve århundrede
om det uundgåelige sammenbrud af det finansielle system med
flydende valutakurser efter Bretton Woods var rystende
præcise. Verdensproduktionen af fysiske økonomiske basale
varer er styrtdykket; hyperinflation af finansielle aggregater
har udløst kraftigt stigende priser på forbrugs- og
produktionsvarer, hvilket har gjort dem utilgængelige for en
stor del af menneskeheden; handelskrig under dække af
sanktioner er brudt ud på verdensplan; og pandemier af gamle
og nye sygdomme har allerede direkte og indirekte kostet
omkring 18 millioner mennesker livet. En global hungersnød er
nært forestående.
De politiske ledere og massemedierne i Vesten giver patetisk
Vladimir Putin skylden for alt dette – og mere til. Men den
egentlige, underliggende årsag er det årtier lange fald i

menneskehedens “potentielle relative befolkningstæthed”, som
helhed – LaRouches metode til at måle et samfunds evne til at
reproducere sig selv på et stadigt stigende niveau af velfærd,
videnskab og klassisk kultur for en voksende befolkning – et
sammenbrud, der er resultatet af den nedskæringspolitik, som
City of London og Wall Street gennem et halvt århundrede har
påtvunget os.
Den mekanisme, gennem hvilken denne politik i dag føres til
sin “endelige afvikling”, er en radikal afkobling af
verdensøkonomien i to bittert modsætningsfyldte blokke – en
militariseret NATO-dollarblok og Bælte- og Vejblokken – som
begge er tiltænkt at blive kastet ud i et inferno af
affolkning og krig, meget muligt inklusive termonuklear krig.
Det er særligt sigende og forfærdeligt, at de spirende Bælteog Vejforbindelser via jernbane, der strakte sig fra Kina
gennem Rusland og ind i Europa, er blevet næsten fuldstændig
afbrudt af de igangværende sanktioner og krigen.
Det er nu også på tide, at Lyndon LaRouches programmatiske
løsning på denne krise bliver helt og aldeles indlysende, og
at der handles derefter, over hele jorden – mens der stadig er
tid til at gøre det. I modsætning til Londons malthusianske
afkobling af verdens fysiske økonomi, må verdens nationer i
stedet kobles sammen igen omkring et program for økonomisk
vækst og sikkerhed for alle og enhver, en ny international
arkitektur for sikkerhed og udvikling.
Det væsentlige i denne programmatiske politik blev fastlagt af
LaRouche i hans Fire Nye Love fra 2014, som er lige så
gældende i dag, som da de blev udformet for otte år siden (se
boks 1 nedenfor). Under de nuværende omstændigheder med den
åbenlyse “totale krig”, som det finansielle etablissement
fører mod Rusland (og snart Kina), og som omfatter alle de
væsentlige kendetegn ved strategisk tæppebombning af
fjendtligt territorium, er det nødvendigt med en omgående
handlingsplan, der er centreret omkring disse Fire Love:

1.Fysisk
økonomi:
Rusland
har
allerede
vedtaget
krigsøkonomiske foranstaltninger for at forsvare sin
grundlæggende nationale kapacitet og garantere selvforsyning
med de vigtigste økonomiske livsfornødenheder. Den
“strategiske trekant” bestående af Rusland, Indien og Kina vil
imidlertid være endnu mere effektiv til at opfylde de
væsentlige fysisk-økonomiske behov hos deres fælles
befolkning, som udgør 38% af verdens samlede befolkning, hvis
de arbejder sammen. Denne RIC-kombination – som var den
oprindelige kerne i det, der senere blev til BRICS-landene –
producerer 43 % af verdens hvede, 23 % af naturgassen, 66 % af
stålet og enorme mængder af råstoffer af afgørende betydning.
De har også kapaciteter i verdensklasse inden for kerneenergi,
jernbaner og andre infrastrukturer, rumforskning og andre
avancerede teknologier (se tabel 1).
Tabel 1: RIC’s fysiske økonomi, udvalgte parametre (kommer
senere)
På trods af mangler i visse økonomiske sektorer
(værktøjsmaskiner og andre kapitalgoder, lægemidler, fly osv.)
er RIC’erne stærkt positioneret med hensyn til den fysiske
økonomi til at etablere en “regional blok, der enten opererer
uden for eller parallelt med det eksisterende IMF-system”, som
Lyndon LaRouche anbefalede for år tilbage. Alliancen mellem
Kinas Bælte- og Vej-Initiativ (BRI) og den russisk ledede
Eurasiske Økonomiske Union (EAEU) er allerede en operationel
hjørnesten i et sådant foreslået nyt arrangement.
2. Fast valutakurssystem: Handel og produktive investeringer
inden for en sådan blok vil finde sted ved at etablere et fast
valutakursforhold mellem deres valutaer med et lille spænd for
midlertidige udsving. Denne ordning vil udelukke enhver
indtrængen af spekulative finansieringsstrømme i dollar eller
relaterede finansielle bevægelser. Pariteterne mellem deres
respektive valutaer vil således ikke længere have noget
forhold til det spekulative system med flydende dollarkurser,
men vil blive fastlagt direkte af aftaler mellem regeringer og

dermed ikke af det manipulerede spekulative “marked”.
Der vil også blive forhandlet om en regional fælles valuta for
at lette international handel, investeringer og afvikling af
konti – med en guldunderstøttet renminbi som en fremtrædende
løsningsmodel. Dette vil gøre det muligt at “forhandle en
række langfristede sæt af beskyttende traktat-aftaler på lang
sigt om kredit, told og handel mellem en række førende
nationer”, som LaRouche skrev i 2004 (se boks 2, vedlagt dette
dokument).
3. Fuldstændig kapital- og valutakontrol og målrettet kredit:
Hvert af landene vil også etablere en fuldstændig beskyttet
national valuta og et nationalt banksystem, hvilket kræver:
fuldstændig kapital- og valutakontrol; en fast valutakurs i
forhold til andre valutaer (som angivet i punkt 2); og
udstedelse af målrettet, produktiv kredit med lav rente til
prioriterede projekter. I Ruslands tilfælde ville en
guldunderstøttet rubel (eller en ny ” stærk rubel”) opfylde
disse krav på en eksemplarisk måde; guldunderstøttede valutaer
kunne også indføres i Kina og Indien, og dette kunne udvides
til den fælles valuta.
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spekulative finansielle strømme fra udlandet vil blive bragt
til et brat ophør. I et land i udviklingssektoren har en sådan
streng adskillelse mellem den beskyttede, produktionsbaserede
nationale valuta og den spekulative London-orienterede
internationale dollar den samme funktion som Glass/Steagallbankadskillelsen i USA. Dette er en forudsætning for at
etablere en Hamiltonisk nationalbank til at organisere
udstedelsen af nye, lavt forrentede, produktive kreditstrømme
til højteknologiske sektorer i nationens fysiske økonomi – “et
massivt supplement af langfristet kredit til kapitaldannelse
med indledende vægt på kapitaldannelse i den grundlæggende
økonomiske infrastruktur”, med LaRouches ord.
4. RIC-plus: RIC-nationerne vil udgøre den grundlæggende kerne

i en ny international arkitektur, som vil være åben for alle
nationer, der er villige til at deltage på grundlag af sådanne
sunde fysisk-økonomiske principper. Der er næppe tvivl om, at
de fleste nationer i udviklingssektoren vil finde denne nye
arkitektur langt mere fordelagtig for deres egne behov, end
den ødelæggelse som det bankerotte transatlantiske
finanssystem nu pålægger dem, og de vil hurtigt orientere sig
mod en sådan foranstaltning. En mulig umiddelbar
udviklingsblok er Shanghai-samarbejdsorganisationen eller SCO
(Kasakhstan, Kirgisistan, Pakistan, Tadsjikistan og
Usbekistan, ud over Rusland, Indien og Kina), som nogle
førende eksperter har anset for at være tilstrækkelig bred til
at fungere som en mulighed for at iværksætte et nyt
guldbaseret monetært system uden dollar, baseret på en traktat
mellem de lande, der har taget initiativ til det.
Den massive eksport af kapitalgoder til udviklingslandene vil
være af central betydning for RIC-blokkens produktive
ekspansion. Store infrastrukturprojekter i disse lande vil
også være en integreret del af den økonomiske genopretning i
verden. Langfristede, lavtforrentede kreditter til sådanne
aktiviteter vil blive udstedt i den nye fælles RIC-valuta, på
samme måde som renminbi allerede anvendes af BRI i dag, blot i
langt større omfang. Kreditter til avancerede teknologiske
produktive økonomiske aktiviteter –
spekulative aktiviteter – er ikke

til forskel fra
inflationære og

tilbagebetales bekvemt gennem den produktivitetsforøgelse, som
sådanne investeringer vil medføre.
5. USA og Europa skal tilslutte sig Bælte & Vej: Det vil være
af særlig betydning at få såvel USA som de europæiske nationer
med i dette nye sæt af internationale aftaler. Det amerikanske
og europæiske folk og deres økonomier vil klare sig langt
bedre i forbindelse med RIC og Bælte- og Vej-Initiativet, end
under det afindustrialiserings- og affolkningsregime, som de
nu står overfor under det nuværende bankerotte britisk styrede
system. Lyndon LaRouche omtalte denne politik som en alliance

mellem fire magter (Rusland, Indien, Kina og USA), som alene
ville have den nødvendige styrke til at gøre en ende på det
Britiske Imperium en gang for alle. For at gøre dette kræver
det udelukkende, at USA vender tilbage til sit
forfatningsmæssige formål, herunder det amerikanske økonomiske
system, som Alexander Hamilton var banebrydende for, og at
suveræne nationer i Europa handler på samme måde.
6. Genopbyg Ukraine gennem øst-vestligt samarbejde: Det
umiddelbare fokus for et sådant økonomisk samarbejde til gavn
for alle vil være Ukraine. Det, der i dag er en blodig
slagmark, ville blive en model for øst-vest-samarbejde. Den
engang så magtfulde ukrainske økonomi – ødelagt af 20 års
økonomisk liberalisme efter uafhængigheden; efterfulgt af
endnu en forringelse efter det vestligt ledede Maidan-statskup
i 2014; og nu hærget af krig – kan genopbygges og genoplives
ved hjælp af fælles bestræbelser. Ukraine vil blive
omdrejningspunktet for transit via Bælte & Vej fra Kina til
hele Europa og genopbygge Ukraines engang så magtfulde
videnskabelige, tunge industri- og landbrugssektorer til gavn
for hele verden.
Ovennævnte seks foranstaltninger udgør ikke en langsigtet
strategi, ej heller er de et forslag på mellemlang sigt. De er
en kortsigtet handlingsplan, der er nødvendig for at standse
den massive økonomiske ødelæggelse, der allerede er i gang,
stoppe de geopolitisk drevne krige og skabe den nødvendige
arkitektur for en fremskyndet vækst og udvikling af alle
nationer.
Boks 1: LaRouches “Fire Nye Love”
Den 8. juni 2014 skrev Lyndon LaRouche et dokument med titlen
“De fire nye Love til at redde USA nu! Ikke en mulighed: En
omgående nødvendighed”, som understregede følgende fire
politiske krav:
1. Den øjeblikkelige genindførelse af Glass/Steagall-loven,

der blev indført af den amerikanske præsident Franklin D.
Roosevelt, uden ændringer, hvad angår handlingsprincippet. Det
betyder, at hele den spekulative finansboble skal gennem en
konkursbehandling.
2. En tilbagevenden til et system med et topstyret og grundigt
defineret nationalt banksystem, som specificeret af USA’s
første finansminister, Alexander Hamilton.
3. Formålet med brugen af et sådant føderalt kreditsystem er
at skabe en højproduktiv udvikling i forbedringer af
beskæftigelsen; med den ledsagende hensigt at øge den fysiskøkonomiske produktivitet og levestandarden for personer og
husholdninger.
4. Vedtage et fusionsdrevet “lynprogram” for at fremme de
fundamentale gennembrud inden for videnskab, som ubegrænset
økonomisk vækst og udvikling kræver.
LaRouche-planen fortsætter med følgende kapitler:
1. Sanktioner afkobler verdensøkonomien og fører den ud mod
afgrunden
2. Sanktioner fremskynder det transatlantiske finansielle
sammenbrud
3. Udkast til plan for genopbygning og udvikling af Ukraine
En pdf af hele rapporten findes nedenunder.
Udkast til en plan for at genopbygge og udvikle Ukraine
Følgende er det sidste kapitel fra (Link:) LaRouches plan for
en ny international økonomisk arkitektur
Fred gennem udvikling er kodeordet for politikken for en ny
sikkerheds- og udviklingsarkitektur, og det skal anvendes
umiddelbart i forbindelse med genopbygningen af et neutralt
Ukraine efter krigen.
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igangværende krig er ukendt på nuværende tidspunkt, er det en
kendsgerning, at Ukraines økonomi kan og bør genopbygges og
omdannes til en førende videnskabelig-teknologisk avanceret
økonomi som et knudepunkt mellem den østlige og vestlige del
af Eurasien. Det kan hæve sin levestandard og sin
arbejdsstyrkes kognitive og kreative evner, samtidig med at
det afviser City of London-IMF’s destruktive rådgivning, som
har ført landet til tre årtiers økonomisk ødelæggelse. Det kan
genopbygges ud af de murbrokker, som den nuværende krig
efterlader i sit kølvand.
Ukraines iboende potentiale er stort. Landet har historisk set
haft en kvalificeret og produktiv arbejdsstyrke med
kvalifikationer i verdensklasse inden for en række områder.
Det har et betydeligt industrielt bælte i regionen mellem og
inklusive Dnipropetrovsk-regionen og Donetsk Folkerepublikken
(tidligere Donetsk-regionen i Ukraine), som har produceret
mere end en tredjedel af Ukraines samlede industrielle
udbytte. (I denne undersøgelse betragter vi den omstridte
Donetsk Folkerepublik [D.P.R.] og Luhansk Folkerepublik
[L.P.R.], hvis nøjagtige status vil blive fastlagt ved
fredsforhandlinger, og Ukraine som en del af den samordnede
region, der skal udvikles). Ukraine har design- og
maskinfabrikkerne Juzhmash og Juzhnoye, der er involveret i
produktion af rumfartøjer, raketter og støbegods, og Antonov
Aeronautics, der er specialiseret i fragtfly, som alle kunne
udvides til at producere rumrelaterede køretøjer, men en del
af dem kunne ombygges til at fremstille f.eks.
laserværktøjsmaskiner.
Landet er udstyret med 20 % af jordens “sorte muld”, der kan
producere rigeligt med hvede, korn og mange andre
landbrugsafgrøder, både til eget brug og til eksport til hele
verden. Landets jernbanenet er gammelt og nogle steder
nedslidt, men det kunne opgraderes til at omfatte
elektrificerede højhastighedstog eller magnetiske svævebaner,
idet man udnytter dets privilegerede centrale geografiske

beliggenhed til hurtigt at transportere varer og mennesker
nord-syd og øst-vest gennem hjertet af Eurasien, et centralt
led i Bælte- og Vej-Initiativet. Ukraine er faktisk det
perfekte omdrejningspunkt for at erstatte det nuværende
globale paradigme for økonomisk sammenbrud og krig, med en ny
sikkerheds- og udviklingsarkitektur, der er baseret på
princippet om fred gennem udvikling.
Tredive års ødelæggelse
Efter Sovjetunionens opløsning i 1991 erklærede Ukraine sig
uafhængigt den 24. august 1991, men dets “uafhængighed” blev
kortvarig. Med det samme kom en sværm af økonomer fra IMF,
Wall Street og City of London og gennemtvang en politik med
privatisering, lukning af fabrikker, fyring af arbejdere osv.
Økonomen Dr. Natalia Vitrenko, formand for Ukraines
progressive socialistiske parti (PSPU), dissekerede
resultaterne af denne destruktive politik på en konference den
13.-14. april 2013, hvis tale blev gengivet i EIR-magasinet
den 3. maj 2013. Vitrenko berettede: “Hvor Medens Ukraine
tidligere havde 16 store værktøjsmaskinfabrikker, som
producerede 37.000 værktøjsmaskiner i 1990, er der nu kun tre
tilbage, som knap nok er på benene; de producerer kun 40
værktøjsmaskiner om året.”
Vitrenko
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niveauet i 2012 med 1990, så var Ukraines elproduktion efter
22 år faldet med 35 %, dets stålvalseproduktion var faldet med
57 %, og dets traktorproduktion var kollapset med 94,3 %. I
løbet af disse år med pengepolitisk “uafhængighed” mistede
Ukraine 12 millioner arbejdspladser, og befolkningen blev
gradvist fattigere.
Et vendepunkt i Ukraines historie indtraf i slutningen af
2013: Den ukrainske præsident Viktor Janukovitj besluttede den
21. november at undlade at underskrive en associeringsaftale
om frihandel med EU, og han overvejede andre alternativer for
Ukraines udvikling. Den 3.-6. december aflagde Janukovitj et

statsbesøg i Beijing. Her mødtes han med den kinesiske
præsident Xi Jinping og forpligtede Ukraine til at tilslutte
sig Bælte- og Vej-Initiativet, hvis oprettelse Xi havde
annonceret blot tre måneder tidligere den 7. september i
Kasakhstan. Den 5. december kommenterede det kinesiske
udenrigsministerium mødet: “Ukraine har engang skabt vigtige
forbindelser mellem de østlige og vestlige civilisationer, og
ligger på den vej som den kontinentale bro over Eurasien skal
passere. Ukraine er klar til at deltage i opbygningen af
“Silkevejens Økonomiske Bælte”. Den kinesiske part udtrykker
tilfredshed med dette og er parat til at drøfte relevant
samarbejde med den ukrainske side.”
Kina og Ukraine underskrev en strategisk partnerskabsaftale,
og Kina indvilligede i at investere 8 milliarder dollars i
Ukraines økonomi, ifølge Ukraine Monitor fra 6. december 2013.
Samarbejde med Rusland var også på dagsordenen. Den daværende
russiske vicepremierminister, Dmitrij Rogozin, havde etableret
en arbejdsgruppe om russisk-ukrainsk industrisamarbejde, der
involverede militær og fælles rumproduktion, som blev
konsolideret med Rogozins rundrejse fra 1.-3. december til
industrianlæg i industriområdet Dnepr-bugten, der kulminerede
med et møde med Ukraines daværende premierminister Mykola
Azarov.
Disse udviklingsperspektiver var mere, end det forfærdede
britiske og amerikanske etablissement kunne tolerere, og de
gik “live” med gamle kapaciteter i Ukraine, herunder Victoria
Nuland, den daværende amerikanske vicestatssekretær for
europæiske og eurasiske anliggender, og netværkene omkring
tilhængere af den pro-nazistiske kollaboratør Stepan Bandera,
som blev indsat for at optrappe vold og kaos for at vælte
Janukovytj-regeringen – hvilket det lykkedes dem at gøre den
24. februar 2014. Den på forhånd udvalgte Arsenij Jatsenjuk
blev indsat som premierminister den 27. februar 2014 på
Victoria Nulands opfordring for at genindføre City of LondonIMF-politikken, der havde anstiftet så megen ødelæggelse og

lidelse i Ukraine i 21 år.
Mellem 2012 og 2019 faldt Ukraines samlede arbejdsstyrke med
3,96 mio. arbejdstagere eller med 18,6 %; arbejdsstyrken inden
for landbruget faldt med 486.000 arbejdstagere (med 13,9 %);
arbejdsstyrken inden for industrien faldt med 884.000
arbejdstagere (med 26,4 %); og arbejdsstyrken inden for
fremstillingsindustrien (en del af industriarbejderne) faldt
med 443.000 arbejdstagere (med 19,5 %).
I 1992 havde Ukraine en samlet befolkning på 51,9 mio.
mennesker. I 2012 var den faldet til officielt 45,4 millioner,
selv om økonomen Vitrenko oplyste, at det faktiske tal dengang
var 39 millioner. I 2020 var det officielle befolkningstal
41,4 millioner, inklusive befolkningen i Donbas (men med
Vitrenkos justering ville det være tættere på 35 millioner).
Efter officielle standarder har Ukraine haft den største
befolkningsnedgang af alle europæiske lande mellem 1992 og
2020, og alt dette skete før den russiske militæroperation i
Ukraine den 24. februar 2022. Nu er der yderligere ca. 4
millioner ukrainere, som er emigreret til udlandet, og et
ukendt antal, der er blevet internt fordrevet.
At vende processen, at genopbygge Ukraine
Ukraine kan tage nogle afgørende skridt som en del af en ny
international økonomisk arkitektur, som præsenteret tidligere
i dette dokument.
For det første bør Ukraine i første omgang lægge den største
vægt på at genopbygge og udvikle sin produktive arbejdsstyrke.
I en webcast den 7. december 2012 sagde økonomen Lyndon
LaRouche følgende: “Vi har én befolkning på denne planet, og
vi har brug for hvert eneste forbandede individ på denne
planet: Vi har behov for dem! De har et formål med at
eksistere, fordi de kan blive mere produktive, og når de
bliver mere produktive, så bliver deres børn mere produktive
og så fremdeles; menneskehedens evne til at håndtere disse

problemer øges.”
I løbet af det næste årti bør Ukraine sigte mod at få 10
millioner arbejdere tilbage i arbejdsstyrken, herunder 4
millioner flere industriarbejdere, og af dem bør der være en
stigning på 2 millioner arbejdere i fremstillingsindustrien.
I 2019 havde Ukraine 118.935 fremstillingsvirksomheder, nogle
med så få som fem ansatte. I dag er det utvivlsomt langt
færre, men Ukraine bør sigte mod at øge dette med ca. 50.000
nye fremstillingsvirksomheder inden 2032 og udvide størrelsen
og arbejdsstyrken i eksisterende fremstillingsvirksomheder.
Den førende sektor i denne forbindelse bør være
maskinværktøjsindustrien, og der bør bringes mestermekanikere
fra Kina, Tyskland, Italien og Schweiz til at arbejde sammen
med ukrainske værktøjsmaskineksperter for at uddanne en ny
generation af værktøjsmaskinarbejdere.
Ukraine har en officiel ungdomsarbejdsløshedsprocent, der
svinger mellem 15 % og 22 %, selv om den reelle
arbejdsløshedsprocent angiveligt er meget højere. Ukraine bør
oprette et civilt bevarelseskorps efter samme model, som det
USA’s præsident Franklin Roosevelt oprettede i USA i marts
1933 for at ansætte og uddanne arbejdsløse unge. Det ukrainske
korps bør fokusere på lægeligt og hospitalsmæssigt
hjælpearbejde og endog støttefunktioner i forbindelse med
opbygning af hospitaler og anden infrastruktur, sammen med
uddannelseskurser, der gives om aftenen, som en del af et
verdenssundhedssystem efter de retningslinjer, som Schiller
Instituttets stifter Helga Zepp-LaRouche har foreslået.
For det andet skal Ukraine genopbygge mange af sine byer og
genopbygge og modernisere sit industribælte. En betydelig del
af områdets industri er koncentreret i to store regioner:
Dnipropetrovsk-regionen i den sydøstlige del af landet og
D.P.R. i den østlige del, som hver især havde frembragt
omkring 17 % af Ukraines industriproduktion før krigen.

D.P.R. koncentrerer sig overvejende om stålproduktion, kemisk
industri og kulminedrift. Det har også videnskabelige centre.
Det er vigtigt, at Donetsk by og Mariupol udgør to ender af en
enkelt industrikorridor med industrivirksomheder. I Mariupol
ejer selskabet Metinvest, der kontrolleres af milliardæren
Rinat Akhmetov, to store stålværker samt andre anlæg, der
tilsammen angiveligt beskæftiger 40.000 mennesker. Den
demokratiske Folkerepublik er blevet negativt påvirket af
faldet i kulproduktionen. I 2013 producerede Ukraine 84 mio.
tons kul. Sidste år var tallet nede på 29 mio. tons, hvilket
er et brat fald på to tredjedele. En stor del af områdets
miner er placeret i Donbas-regionen. Flere af D.P.R.’s
kulminer er blevet oversvømmet af voldsomme regnskyl i de
sidste par år og gjort ubrugelige, og centralregeringen i Kyiv
har ikke gjort meget for at hjælpe. Dette har skadet Ukraines
stålproduktion. De britiske royales hellige “Great Reset”korstog mod kul skader Ukraine yderligere.
Dnipropetrovsk-regionen, der er et center for sværindustri, er
kendetegnet ved mange anlæg, der producerer en bred vifte af
industri- og kapitalgoder, herunder støbejern, valset metal,
rør, maskiner, maskiner, mineudstyr, landbrugsudstyr,
traktorer, sporvogne, køleskabe og fødevareforarbejdning.
Flere store mineselskaber er beliggende i Kryvyi Rih, den
længste by i Europa, som ligger i Dnipro-regionen.
ArcelorMittal, den største stålproducent i Ukraine med en
årlig produktion på mellem 4 og 6 millioner tons, er
beliggende i Kryvyi Rih. Juzhmash og Juzanoye, to store
statsejede virksomheder, som var kernen i Sovjetunionens
forsvars- og rumfartsproduktion, ligger også i Dniproregionen.
I disse to industricentre, som tilsammen producerede mere end
en tredjedel af Ukraines industriproduktion, er en del af
fabriksudstyret nedslidt – nogle stammer fra den midterste del
af Sovjettiden – og en del af infrastrukturen er
utilstrækkelig. Deres opretholdelse vil kræve betydelige

kapitalinvesteringer
i
teknologisk
opgradering
og
modernisering af kapitalgoder og anlæg samt opførelse af mange
nye fabrikker. Dette bør være en fælles indsats i form af en
Marshallplan-lignende indsats fra industrinationerne i Vest og
Øst, ikke ulig det der var nødvendigt for at hjælpe med at
genopbygge Tyskland efter Anden Verdenskrig.
For det tredje, jernbaner. Den vedlagte figur med titlen
“Railroad and Road Corridors Across Eurasia”, som først blev
vist i Schiller Instituttets rapport “The New Silk Road
Becomes the World Land-Bridge”, bind II, viser Ukraines
fysiske centrale placering i forhold til World Land-Bridge. I
øjeblikket går 80-90 % af den godstrafik, der transporteres
fra Asien til Europa, gennem jernbanelinjerne i den nordlige
korridor, som går gennem Rusland, og som er blevet bragt
næsten til standsning på grund af sanktionerne.
[[Indsæt MAP på s. 108 i SI specialrapport]]
En del af Ukraines jernbanenet er forældet og har et stort
behov for genoplivning. Halvdelen af dets 21.640 kilometer
(13.447 miles) er elektrificeret, men det kan ikke håndtere
højhastighedstrafik undtagen på nogle få strækninger. I 2021
underskrev Krzaliznytsia, de ukrainske jernbaner, imidlertid
en aftale med det italienske jernbaneselskab Ferrovie dello
Stato Italiane om at gennemføre en forundersøgelse af
muligheden for at indføre højhastighedstogtrafik i Ukraine.
Centralt
i
forslaget
er
opførelsen
af
en
højhastighedsjernbanelinje fra Odessa til Kyiv til Lviv, en
afstand på 790 km (489 miles). Denne højhastighedsrute skal
udvides til at forbinde det vestlige Ukraine (hvor Kyiv og
Odessa ligger) med Dnipro og D.P.R. i øst. Systemet omfatter
passagertransport, men det bør udvides til også at befordre
gods. Kineserne, der er verdens førende aktør inden for
jernbanebyggeri, er også interesseret i at bygge
højhastighedstog i Ukraine.
En

jernbanelinje

med

højhastighedstog

til

transport

af

passagerer og gods gennem Ukraine ville kræve ca. 10.000 km
nye strækninger (6.200 miles).
For det fjerde har Ukraine en meget fremtrædende og kompetent
rumfartsindustri, som er forankret i det Kyiv-baserede Antonov
Aeronautics og virksomhederne Juzhmash og Juzhnoye. Både
Juzhmash og Juzhnoye har hovedkvarter i den sydøstlige
ukrainske by Dnipro i Dnipropetrovsk-regionen, der er døbt
“Rocket City” efter sin rumindustri. I sovjettiden fungerede
Dnipro som et af de vigtigste centre for rum-, atom- og
militærindustrien og spillede en afgørende rolle i udviklingen
og fremstillingen af ballistiske missiler til U.S.S.R. Et af
de kraftigste interkontinentale ballistiske missiler
(ICBM’er), der blev anvendt under Den kolde Krig, var R-36,
som senere blev et forbillede for Tsyklon-familien af
løfteraketter. Både R-36 og Tsyklon blev designet af Juzhnoye
og fremstillet af Juzhmash.
Vejen ud af den militære produktion var rumfartsindustrien.
Begge virksomheder blev rygraden i landets rumindustri og
byggede over 100 løfteraketter om året. I Vesten fik de
opmærksomhed for at designe og fremstille de første trin til
Antares-raketten, som opsendte Northrop Grumman Cygnuslastbilen til den internationale rumstation. Og Juzhnoye
fremstiller også motorer til Europas Vega-raketter.
Ud over rumfartøjer og raketter fremstiller Juzhmash også
landingsgear, støbegods, smedegods, traktorer, værktøj og
industriprodukter. Disse virksomheder og andre af Ukraines
forsknings- og produktionsfaciliteter råder over gigantiske
hangarer og komplekse testsystemer, der repræsenterer
investeringer i milliarder af dollars.
Antonov Aeronautics fremstiller især tunge militære og
kommercielle transportkøretøjer samt passagerfly og er også
førende på verdensplan inden for lufttransport af
rumkomponenter og fragtrelaterede satellittransporter. I 2016
blev det lagt ind i det nyoprettede Ukrainian Aircraft

Corporation.
Juzmash, Juzhnoye og Antonov beskæftiger tilsammen 40.000
medarbejdere, hvoraf mange er ingeniører, rumforskere osv. De
og deres komplekse enheder, udgør en ægte perle, ikke kun for
rumforskning, men for deres bredere kapacitet, hvoraf en del
kunne producere nye produkter såsom laserværktøjsmaskiner og
mange andre avancerede maskiner, som Ukraine og andre nationer
vil få brug for.
For det femte er Ukraines rige sorte muld en velsignelse for
menneskeheden. Ukraine er en af verdens største
korneksportører
og
eksporterer
ifølge
USA’s
landbrugsministeriums prognose fra marts 2022, for perioden
2021/22, 20 mio. tons hvede, 27 mio. tons majs og 6 mio. tons
byg. Landet er verdens største producent af solsikkefrø og en
af verdens syv største producenter af kartofler, tørrede
ærter, gulerødder, agurker, græskar, kål, raps, sukkerroer
osv. Med de rette internationale ordninger kunne det brødføde
en del af Afrika.
For det sjette kræver alle disse projekter en enorm mængde
støtte. Den økonomiske politik i Ukraine, der er dikteret af
IMF, London og Wall Street, må ophæves fuldstændigt og
omgående. Den har medført ødelæggelse, plyndring, sult og
sygdom for det ukrainske folk fra 1991 til i dag.
Kreditbehovet for det ovenfor beskrevne program for Ukraines
genopbygning vil med lethed beløbe sig til mellem en halv og
en billion dollars. Det kan ikke opnås gennem IMF-City of
Londons spekulative globale monetære kasino-system. Ukraine
bør anvende Glass/Steagall-loven for at sætte sit finansielle
system under øjeblikkelig konkursreorganisering og oprette en
Hamiltonisk nationalbank som erstatning for centralbanken for
at udstede de nødvendige mængder af målrettede kreditter til
den produktive del af økonomien.
Alle disse foranstaltninger vil blive gennemført, som vi

skitserede i det indledende afsnit af dette dokument, inden
for rammerne af et nyt globalt kreditsystem, som sammen med
Bælte- og Vej-Initiativet vil skabe en revolution i global
udvikling.
The following excerpt is taken from Lyndon LaRouche’s January
12, 2004 essay, “On the Subject of Tariffs and Trade.”
Now, the world’s present, floating-exchange-rate monetaryfinancial system is hopelessly bankrupt. It must be placed
into governments-controlled receivership for necessary forms
of administration and reorganization. Virtually none of the
leading banking institutions of western Europe and the
Americas (among other cases) are not implicitly bankrupt
presently. Therefore, the first, most immediate objective of
intervention by sovereign governments must be stability of the
normal functions of society; the second, short- to medium-term
objective, must be an increase in productive employment to
levels sufficient to bring current accounts of nations into
balance; the third objective must be the negotiation of a
nested array of long-term sets of protectionist treatyagreements on credit, tariffs, and trade among a set of
leading nations. The latter agreements should range from one
to two generations: corresponding to capital cycles of from
twenty-five to fifty years.
The possibility of a recovery from the condition presently
bequeathed to us by the combination of the floating-exchangerate IMF system and the wildly aberrant behavior of central
banking systems of nations, depends upon a massive supplement
of long-term credit for capital formation, with initial
emphasis on capital formation in basic economic
infrastructure. To sustain such a program of expansion over
two generations, as we must, requires a system in which
fundamental borrowing costs must be no higher than between
1-2% simple-interest rates. This can be achieved only under
conditions defined by a fixed-exchange-rate monetary-financial
system. Therefore, this means a ‘gold reserve system,’ but not

a revival of a British-style (or looney Ezra Pound’s) ‘honest
money’ sort of gold standard system. This also means a system
of long-term trade and tariff agreements among nations, to an
effect consistent with such goals as long-term growth of
capital formation.
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