Verdensledere diskuterer at
forlade
den
amerikanske
dollar
—
Glass-Steagall
behøves hurtigst muligt
D. 3. juni (EIRNS) — Økonomer og politiske ledere fra hele
verden mødes i Rusland denne uge til det årlige Skt.
Petersborg Economic Forum. Et fremherskende diskussionsemne i
adskillige af de mange paneler er det faktum, at den ulovlige
anvendelse af ensidige sanktioner fra USA, Storbritannien og
EU har nået et punkt, hvor flere førende lande, og især
Rusland og Kina, er dybt inde i diskussioner om at bryde ud af
det amerikanske dollardominerede internationale finanssystem.
I et panel, ledet af 'Valdai Discussion Club', med titlen:
”Den risiko som sanktionerne udgør for det globale finansielle
system og den internationale forretningsverden”, lyder
indledningen: “Transformationen af dollaren til et våben
indebærer truslen om uforudsete chok… Intensiteten og den
vilkårlige karakter, hvormed sanktionerne anvendes, antyder,
at et målrettet politisk værktøj nu bliver altomfattende”.
Vladimir Kolychev, Ruslands vicefinansminister, sagde, at ”et
nyt globalt finanssystem bliver til som et resultat af disse
ulovlige sanktioner. Det sker ikke natten over, men det er
uundgåeligt. De sanktionerede lande vil gøre det”. Der er en
fortsat tilbagetrækning fra de eksisterende strukturer, sagde
han, da det ikke er sikkert at bruge amerikanske dollars
(Washingtons påstand om at have ret til at indføre sanktioner
mod lande, virksomheder og enkeltpersoner, er simpelthen
baseret på det faktum, at næsten alle globale
handelstransaktioner går igennem det amerikanske dollarsystem,
selv når handlen ikke har noget med USA at gøre). Ruslands
handel var for 80% vedkommende i dollars så sent som i 2019,
bemærkede Kolychev, men er nu mindre end 50%. Kun 20% af

reserverne i Rusland er nu i amerikanske dollars.
Alt imens sanktionerne er grund nok til at tage sådanne
nødforanstaltninger, er en anden truende katastrofe, at
udstedelsen af dollars i årevis for at redde finansielle
bobler i det transatlantiske banksystem, uden at udvide den
produktive base, nu truer med hyperinflation i dollarzonen.
Den 31. maj begyndte lederen i Kinas Global Times: ”Selv om
det er usikkert, om Biden-administrationens politik med
helikopterpenge vil anspore til en ny runde med økonomisk
vækst, er det allerede klart, at forbrugsfesten først vil
trække den amerikanske økonomi ned i en bundløs inflationær
brønd". Hermed er der endnu en grund til at afkoble nationale
valutaer fra dollaren, handle i nationale valutaer eller, som
nogle antyder, i nye digitale valutaer.
Men er det klogt? Det kan ikke betvivles, at de snesevis af
sanktionerede lande har ret i ønsket om at slippe for de
dødbringende og ulovlige ensidige sanktioner. Men, burde
verden opdeles i separate handelszoner, især på et tidspunkt
hvor det amerikanske etablissement og NATO mobiliserer til
krig mod både Rusland og Kina, uden anden grund end for at
bibeholde de billioner af dollars, der strømmer ind i det
militærindustrielle kompleks og dets ejere i Wall Street/City
of London? Vil ikke yderligere finansiel opdeling opmuntre
dette krigsparti?
Og selvom størstedelen af verdens lande trak sig ud af
dollarens dominans og deltog i store udviklingsprojekter
gennem Bælte- og Vej-Initiativet… såfremt USA, Storbritannien
og EU overlades til at gå i opløsning, ville dette kun føre
til global opløsning og krig.
Det er her, hvor begrebet om 'modsætningers sammenfald, fra
Nikolaus fra Kues, og komitéen med samme navn, der blev
lanceret af Helga Zepp-LaRouche og den tidligere cheflæge for
USA's militærkorps, Joycelyn Elders, i 2020, tager fat på den
nødvendige løsning af en tilsyneladende uløselig krise.

Hverken de vestlige økonomier eller udviklingsøkonomierne kan
acceptere den grønne New Deal, som nu bliver tvunget ned over
verden af det transatlantiske bankoligarki, da det ville
ødelægge industrilandenes økonomier og bogstaveligt talt
affolke udviklingslandene. Hverken de østlige nationer eller
de vestlige nationer kan modstå et sammenbrud i stil med det i
1929, endsige en hyperinflationær katastrofe som i Tyskland i
1923. Og helt bestemt ønsker ingen normal person atomkrig.
Løsningen, så vanskelig som den kan virke i det nuværende
kaos, ligger i at tage fat på menneskehedens fælles mål: at
forene nationer i et Nyt Bretton Woods-kreditsystem ved hjælp
af den gennemprøvede metode til Glass/Steagall-reorganisering
for at genoprette en sund kreditpolitik; bruge den opløftende
og vellykkede model for internationalt samarbejde inden for
rumforskning, og at realisere det på kort sigt opnåelige mål
om ubegrænset energi gennem fusionskraft; fremme
uddannelsessystemer, der underviser i både ens egen historie
og kultur, men også andre kulturer, der er meget forskellige
fra ens egen. Det er kendt som en renæssance. Vi er alle
mennesker med kreative åndsevner, imago viva dei (skabt i Guds
billede, red.). Vi har et ansvar over for Skaberen for at
bruge disse evner til at fremme det menneskelige mirakel.
Dette vil være emnet for Schiller Instituttets konference den
26.-27. juni: "For det fælles bedste for alle mennesker, ikke
regler til gavn for de færreste".

