Indkaldelse til et ad hocudvalg for et nyt Bretton
Woods-system
(Et
nyt
international
kreditsystem)
Den 24. juni 2022 (EIRNS) – Det neoliberale system er håbløst
bankerot. Men vestlige regeringer har, i stedet for at drage
konsekvenserne af denne kendsgerning og grundlæggende
reorganisere systemet, optrappet konfrontationen med deres
påståede systemiske konkurrenter, Rusland og Kina. Dette har
som følge af NATO’s femdobbelte udvidelse mod øst, ført til en
omvendt Cuba-krise og til en krig midt i Europa, som
potentielt kan eskalere til en nuklear tredje verdenskrig.
Mange mennesker er med rette bange for en ny verdenskrig. Men
det er årsagerne til faren, som vi skal gøre op med! Er vi
ikke vidne til, at intet længere fungerer? Bryder
forsyningskæderne ikke sammen overalt? Er fødevare- og
energipriserne ikke ved at eksplodere? Den tyske regering vil
nu rationere gas, mens folk i Polen og Litauen igen fyrer op
med brænde.
Nej, dette har næsten intet at gøre med Kinas “Nul-Covid”politik, og har kun indirekte noget med krigen i Ukraine at
gøre. Men det har meget at gøre med den neoliberale model i
alle dens aspekter. Den neoliberale idé om at outsource en
nations industriproduktion til lavtlønslande var forkert, da
det ødelægger produktive arbejdspladser i industrilandene og
udnytter arbejdskraften i udviklingslandene. Lige så forkert
er ideen om et ” samfund med fokus på aktionærernes
interesser”, hvor kortsigtet profit på aktiemarkedet er det
eneste mål, og hvor langsigtede stigninger i den fysiske

økonomiske produktivitet er meningsløse. Og lige så forkert er
ideen om, at “penge tjener penge”, som om penge havde en værdi
i sig selv, eller just-in-time-ideen, hvor der ikke længere er
behov for lagre, da lastbiler kan levere halvfabrikater i
sidste øjeblik. Men frem for alt er det fuldstændigt forkert
at tro, at penge er ensbetydende med social rigdom. Dette
eventyr har kun ført til en eksplosiv stigning i antallet af
milliardærer og millionærer, mens antallet af fattige
ligeledes vokser, og middelklassen forsvinder.
Det overvældende sammenbrud af infrastrukturen i USA og Europa
– det være sig usikre broer, godstog, der venter i dagevis på
sidespor, den absurde tid der kræves til reparationer, manglen
på kvalificeret arbejdskraft eller produkternes manglende
tilstedeværelse på butikshylderne – er et positivt bevis på
den neoliberale models fiasko. Den galoperende inflation er
især ikke et resultat af “krigen i Ukraine”, men af
centralbankernes umådeholdne pengetrykning siden 2008, i et
forsøg på at dække over den systemiske krise.
Med det transatlantiske finanssystem i dag, står vi ansigt til
ansigt med det som vi stod over for i Weimar-Tyskland i 1923,
nemlig hyperinflation, som risikerer at opsluge hele
befolkningens opsparing. Centralbankernes forsøg på at bekæmpe
denne inflation med renteforhøjelser, kan udløse en
kædereaktion, som vil medføre et kollaps af gældsatte
virksomheder og udviklingslande. Den aggressive afkobling fra
Rusland, og forsøget på at gå imod Kina er i gang og vil sænke
alle nationer.
Virkningen på udviklingslandene er morderisk. Allerede nu er
1,7 milliarder mennesker ifølge FN truet af en sultkatastrofe,
hvilket er blevet forværret af de selvdestruktive sanktioner
mod Rusland og andre lande. Den neoliberale model har ikke
gjort noget for at bekæmpe fattigdommen i det globale syd,
hvor 2 milliarder mennesker mangler adgang til rent vand, og
hvor størstedelen af udviklingslandene ikke har noget
effektivt sundhedssystem, hvilket gør dem forsvarsløse over

for Covid-pandemien og andre sygdomme. De sociale systemer i
mange lande er allerede ved at bryde sammen. Hvis inflationen
kommer ud af kontrol, eller hvis der sker et pludseligt
sammenbrud, kan store dele af verden blive kastet ud i totalt
socialt kaos. Desuden er det uacceptabelt at bruge klima- og
miljøhensyn til at retfærdiggøre afindustrialisering og
radikal affolkning, som Malthus gjorde det i sin tid.
Selv om regeringerne i den vestlige verden ikke vil indrømme
det, er det neoliberale system i dag lige så bankerot som de
kommunistiske lande i perioden 1989-1991. I stedet for at
erkende denne kendsgerning, fortsætter de med at træffe
beslutninger, hvis konsekvenser de ikke har gennemtænkt,
hvilket truer med samfundets sammenbrud. I stedet for at
rationere benzin og lade priserne på basale fornødenheder
stige ukontrollabelt, burde de ophæve sanktionerne – en brutal
form for krigsførelse mod befolkningerne i de lande, der er
omfattet af sanktionerne – og forlade sig på diplomatiet til
at løse konflikter.
Som

underskrivere

opfordrer

vi

derfor

til

øjeblikkelig

indkaldelse til en international nødkonference med følgende
mandater:
1.: En reorganisering af det bankerotte internationale
finanssystem og en erstatning af dette med et nyt Bretton
Woods-system. Det erklærede mål for dette nye kreditsystem
skal være at overvinde fattigdom og underudvikling i hele
verden, men først og fremmest at hæve levestandarden i
udviklingslandene, så det bliver muligt for alle mennesker på
denne planet at udvikle deres potentielle evner fuldt ud.
For det andet: En konkursbehandling af kommercielle banker,
der bringer dem under kreditorbeskyttelse, så de kan forsyne
realøkonomien med kredit. Investeringsbanker og andre
finansielle enheder skal klare sig uden skatteydernes penge,
og selv bringe orden i deres regnskaber og erklære sig
konkurs, hvis det er nødvendigt.

For det tredje: Forbud mod handel med derivater i henhold til
aftaler mellem regeringer. Al spekulation i energi og
fødevarer skal være strengt forbudt.
For det fjerde: Den øjeblikkelige gennemførelse af et system
med faste valutakurser, som regeringer kan justere med jævne
mellemrum inden for visse grænser.
For det femte: En grundlæggende reorganisering af landenes og
virksomhedernes gæld og, når det er nødvendigt for deres
fortsatte produktive eksistens, eftergivelse af gælden.
For det sjette: Oprettelse i hvert land af en nationalbank i
Alexander Hamiltons tradition, således at kreditskabelsen
kommer under de suveræne regeringers kontrol. Dermed kan der
opnås produktiv, fuld beskæftigelse gennem investeringer i
grundlæggende infrastruktur og innovation.
For det syvende: Forhandlinger mellem nationalbankerne om
langsigtede aftaler om langfristede, lavtforrentede kreditter,
der gør det muligt at investere i et internationalt program
for infrastruktur og projekter for Verdenslandbroen, som dem
der er skitseret i rapporten “The New Silk Road Becomes the
World Land-Bridge”, og som Kina er i gang med at gennemføre i
Bælte- og Vej-Initiativet.
For det ottende: Udvidelsen af Verdenslandbroen, som skaber
fælles økonomiske fordele for alle lande, hvilket igen bliver
grundlaget for en ny international sikkerhedsarkitektur, der
tager hensyn til sikkerhedsinteresser for alle nationer på
denne jord. Det nye navn for Fred er Udvikling.
Vi, underskriverne af denne opfordring, er af den
overbevisning, at systemet med “globalisering”, med dets
brutale rovkapitalisme har fejlet – økonomisk, finansielt og
moralsk. Vi må gøre mennesket til den vigtigste prioritet i
økonomien, som ikke er en selvbetjeningsbutik for milliardærer
og millionærer, men som skal tjene det fælles bedste. Den nye
økonomiske orden skal garantere de umistelige rettigheder, for

alle mennesker på jorden.
Første Underskriver,
Helga Zepp-LaRouche [hzl]

