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Den 8.april. For at gøre en ende på de forbundne kriser, den
nye coronavirus-pandemi og den finansielle krise, er det
nødvendigt at se den reelle årsag for de to kriser i øjnene:
den næsten 50 år lange udbredelse af britisk imperialistisk
politik, specielt doktrinerne for geopolitik og neoliberal
økonomi. Fra dette udgangspunkt, gav Helga Zepp- LaRouche en
påtrængende nødvendig oversigt over de seneste udviklinger.
Der har været taget nogle brugbare tiltag for at takle krisen,
men der er ”ønsketænkning hos det neoliberale etablissement”,
at vi snarligt kan vende tilbage til hvad der var regnet som
normalt tre måneder tidligere, hvilket ville være en meget
farlig beslutning.
Men det man går uden om, som ’katten om den varme grød’, er,
at vægringen ved at afslutte kolonipolitikken i
udviklingslandene, som håndhæves af IMF, har bragt hovedparten
af de folk som bor der i fare, og truer med at blive
grundlaget for at coronavirusset vender tilbage til den
nordlige halvklode til efteråret. En fuldstændig omdannelse af
det globale sundhedssystem er afgørende, hvilket indbefatter
planer for at omstille maskinværktøjssektoren og
fremstillingsindustrien i det hele taget, og gøre en ende på
privatisering og et system baseret på spekulative profitter
for at imødekomme et sådan systems behov. Ligeledes er
fiaskoen omkring fyringen af kaptajn Crozier af en

flådeminister, der insisterer på at vi er i krig med Kina,
viser, at krigsfaren forbliver så længe krigshøge som Pompeo
forbliver i administrationen, og fjolser som Bolton kan
vedblive med at udspy deres gift gennem medierne.
(Flådeministeren, Modly, trak sig efterfølgende tilbage, men
ikke Pompeo og Esper!).
Der er nu dem der står frem og anerkender, at systemet har
fejlet, som for eksempel den tidligere vicebankdirektør for
Frankrigs nationalbank, Peltier, som krævede et nyt Bretton
Woods, og Tremonti fra Italien og Sinn fra Tyskland, der
advarede om, at redningspakkerne der er på vej vil forårsage
hyperinflation.
Helga opfordrede lytterne til at registrere sig til Schiller
Instituttets konference den 25.-26. april, for at medvirke til
at forandre dagsordenen for at skabe en mere menneskelig
menneskehed.
Tilmelding til konferencen kan ske her:
https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20200425_national_
conference?recruiter_id=8

