Den kollapsede økonomi vender
ikke tilbage –
Schiller
Instituttets
konference, 25.-26. april,
viser vejen til Nyt Paradigme
Den 20. april (EIRNS) – Glem den tekniske snak om betydningen
af en negativ pris på olie for første gang i historien. Det er
blot én indikation på, at den globaliserede, finansielle City
of London-Wall Street-økonomi, hvori de fleste har tilbragt
den voksne del af deres liv, og som er brudt sammen i de
transatlantiske lande ved indførelsen af offentlige
sundhedsmæssige karantæneforanstaltninger, ikke vil vende
tilbage. 50 år med nedskæringer, til fordel for frihandel, er
forbi.
Dem som insisterer på at ”genstarte denne økonomi” vil ikke
være i stand til at genoplive skiferolieindustrien. De vil
ikke foreløbig kunne genoplive luftfartsindustrien. De vil
ikke være i stand til at genoplive bolig- og kommercielt
byggeri, eller genstarte mere end blot en del af
bilindustrien. Mere kunne nævnes. De 5 billioner $, som den
amerikanske centralbank har trykt og lovet til bankerne på
Wall Street, City of London, Frankfurt, Tokyo – de 5 billioner
$ låner den til banker og hedgefonde og private aktiefonde for
at redde de nu værdiløse aktiver, såsom derivater i oliepriser
– det er umuligt at sådanne hyperinflationære operationer kan
sameksistere med genoplivelsen af den egentlige økonomi.
Hvad hvis nogen snakkede om at ”genåbne økonomien” og
alligevel intet sagde om centralbankens redningspakke på
forbløffende 5 billioner $ til Wall Street? Hvad hvis denne

selvsamme person brokker sig over at Kongressen stemte for 2
billioner $ – uden at nævne at store dele af dette vil gå til
at understøtte lån til banker og fonde på Wall Street? Så
hører man virkelig fra Wall Street, på den ene eller anden
måde.
For at genopbygge økonomien kræves et nyt paradigme, ikke fra
det
sidste
halve
århundredes
spekulationsog
globaliseringssystem. Det er nødvendigt at lære planerne fra
den afdøde økonom, Lyndon LaRouche. LaRouche afviste dette
system for globalisering og nedskæringspolitik, da City of
London oprettede det i de tidlige 1970’ere ved at tvinge
dollaren væk fra dens guldreservebasis. Han forudså, at dybere
og dybere nedskæringer over årtier ville fremkalde pandemier.
Årsagen til denne pandemikrise er ikke et land, ikke en enkelt
leder, og ikke et virus – det er de sidste 50 års spekulative
kasinosystems manglende beredskab for at redde liv, eller for
at trodse store farer mod menneskeheden af enhver slags.
LaRouche forstod sig på økonomien, der var ansvarlig for
Franklin Roosevelts og John F. Kennedys æraer med fremskridt,
før den amerikanske centralbanks kasino med flydende
valutakurser.
For at slippe ud af dette sammenbrud må økonomien ”genstartes”
fra denne Roosevelt-Kennedy-kapacitet for fremskridt, og så
videreudvikles med LaRouches Fire Love. En af disse,
genindførelsen af Glass/Steagall-loven, for at opsplitte Wall
Streets og City of Londons banker, ville øjeblikkelig standse
centralbankens redningsaktion på 5 billioner $. En anden,
hamiltoniske nationalbanker i hver nation, ville tilvejebringe
kreditterne til at påbegynde en genopbygning. Genopbygningen
kan begynde med en kærlighedshandling: Opbygningen af nye
sundheds- og hospitalssystemer i alle underudviklede nationer
verden over. Dette vil redde måske millioner af liv fra
COVID-19, der nu spreder sig der; men også således at vi ikke

igen vil være komplet uforberedte.

