Putin giver en økonomisk
lektion imod galskaben bag
grøn energi
7. oktober (EIRNS) – For én generation siden præsenterede
økonomen og statsmanden, Lyndon LaRouche, en graf af en
økonomisk
”kollapsfunktion”
–
processen
bag
et
hyperinflationært sammenbrud – på en konference i Rom i
Italien, som belyser naturen af det, som vi ser i dag. Under
navnet ”En typisk Kollapsfunktion”, eller ”Trippelkurven”,
viser den, at hvis den reelle produktion falder, imens
størrelsen af finansielle værdipapirer forøges, og
pengemængden ligeså forøges for at udligne forskellen, så nås
et punkt hvor chok og sammenbrud uundgåeligt begynder. Han
udgav dette i 1994. Han advarede også gentagne gange i de
efterfølgende år om ikke at forsøge at forstå processen med
forenklede terminologier, såsom en simpel prisinflation,
markedstilpasning, udbud og efterspørgsel eller en anden enkel
årsag. I marts 2000, for eksempel, imens prisstigningen ved
amerikanske tankstationer stod på, advarede han: ”Dette er
ganske enkelt, hovedsageligt – det er ikke noget ’marked dit
og marked dat’ – det er en hyperinflationær proces, som har
taget fart”, og bag det befinder sig en større dynamik.
Sammenbruddets kædereaktioner undervejs i dag er dramatiske, i
betragtning af de kombinerede effekter af årtiers lange
afstrukturering
indenfor
produktionen,
med
hele
industrisektorer og landbrug udliciteret til steder med billig
arbejdskraft og koncentreret på risikable måder; dertil er der
forfaldne transportsystemer efter flere års manglende
infrastrukturopbygning i den transatlantiske sektor. Tilføj
hertil den omfangsrige deregulering, spotmarkeder og
spekulation. Man skaber mangler og prisstigninger på el,
brændsel og andre fornødenheder. Ingen kan betale – ingen
husholdning, forretning, regeringsembede, osv.

Betragt fødevareforsyningen. Verdens fødevarepriser er steget
med 32,8% (i forhold til september 2020) ifølge indekset
udgivet af FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (for den
globale fødevarehandel). I USA skyder priserne på jord til
afgrøder og (dertilhørende) inputs i vejret. Priser på
landbrugsjord til salg i Iowa, for eksempel, sætter nye
rekorder hver måned efter at være steget 10% siden september
2020. I august måned var der den højeste pris nogensinde på
55.104 dollars per hektar; denne uge blev der så sat en ny
rekord på 64.742 dollars per hektar. Prisen på kunstgødning
steg for 5 ud af 8 hovedtyper med 5% fra august til september;
kalium sprang 13% opad. Ingen nye, unge landmænd kan komme i
gang, og garvede landmænd står over for at måtte dreje nøglen
om.
Lyndon LaRouche, udover sin begrebsmæssige diagnose af krisen,
bidrog med løsninger og metoden, hvormed vi kan finde vejen ud
af krisen. Hans ”Fire fundamentale Love” fra 2014 indeholder
handlingsprincipperne. Dette syn vil blive fremlagt på
Schiller Instituttets internationale konference (online) i
november (weekenden og tidspunkterne fastlægges i øjeblikket,
således at disse kan kommunikeres videst muligt med den
største deltagelse; en invitation er på vej).
Hvad der samtidig er centralt er behovet for fuldstændig at
forkaste det grønne svindelnummer, som skylder skylden for
kriserne i dag på den utilstrækkelige ageren på
”klimanødsituationen”
og
”nødsituationen
indenfor
biodiversitetens udryddelse”. Det grønne budskab er: kom af
med mennesker og deres aktiviteter.
Klaus Schwab, præsidenten for Det verdensøkonomiske Forum,
skriver dette i sin seneste bog og refererer særligt til
Afrika. (Stakeholder Capitalism: A Global Economy That Works
for Progress, People, and Planet; Wiley, januar 2021.) Efter
at have givet specifikke eksempler på opbygning af
infrastruktur i Etiopien (jernbaner, landbrug og dæmninger)
skriver han, at dette bliver nødt til at stoppe. Denne

afrikanske udvikling ”afslører det centrale problem i kampen
mod klimaforandringerne. Den samme kraft, som hjælper folk med
at undslippe fattigdom og få et ordentligt liv, er den samme
som ødelægger leveomstændighederne på vores planet for
fremtidige generationer. Udledningerne, som fører til
klimaforandringer, er ikke blot et resultat af en selvisk
generation af industrialister eller vestlige babyboomere. De
er konsekvensen af ønsket om at skabe en bedre fremtid for en
selv”. Hans alternativ? Han og sin gruppe af milliardærer,
royale parasitter og megakarteller m.m. foreslår:
”Parthaverens kapitalistiske målestok”, hvormed de har til
hensigt at diktere om en virksomhed (fabrik, husholdning,
landbrug, jernbane, skole) kan tillades at eksistere eller ej.
Schiller Instituttets præsident, Helga Zepp-LaRouche,
kommenterede på disse synspunkter og økonomiske kriser i sit
ugentlige interforum den 6. oktober: ”Dette er fascisme, intet
mindre end hvad nazisterne var… Den nuværende grønne politik
er galskab. Det er fascisme med et grønt ansigt. Det vil føre
til katastrofale resultater, hvis ikke det vendes rundt”.
I går rev Præsident Vladimir Putin alt det grønne sniksnak og
de geopolitiske løgne fra USA og Europa fra hinanden ved sin
telekonference om energi med lederne for Ruslands firmaer og
ministerier. Kreml offentliggjorde hurtigt et udskrift,
inklusive mange udvekslinger med deltagerne. Putin påpegede
alle dumhederne i de transatlantiske spotmarkeder –
deregulering, spekulation og den grønne overgang til
upålidelig vind- og solenergi. Han sagde: ”Vores europæiske
partneres tilgang [er skyld i energikrisen]. Denne tilgang har
bekræftet at de, rent ud sagt, har begået fejl. Vi talte med
den tidligere EU-kommission; alle dennes aktiviteter
tilsigtede at indskrænke de såkaldte, langsigtede kontrakter
og på en overgang til handel på gasbørsen…
Det viser sig – og i dag er dette fuldstændig åbenlyst – at
denne politik har slået fejl, slået fejl af den grund at den
ikke medregnede gasmarkedets særegenskaber, som er afhængige

af et stort antal usikkerhedsfaktorer. Forbrugere, inklusive,
for eksempel, kunstgødningsproducenter, mister alle
toneangivende priser. Alt dette fører til fejl og, som jeg
sagde, ubalancer.”
I slutningen af Putins energikonference tilføjede Boris
Kovalchuk, administrerende direktør for RAO Group, et
elektricitetsfirma indenfor eksport og import, en gang sort
humor:
”Hr. Præsident, i Tyskland producerer regeringsagenturer
videoklip, der fortæller folk hvordan man kan tilbringe
vinteren uden strøm og varme, hvordan man kan putte stearinlys
under en blomsterkrukke for at varme rummet op, og hvordan man
kan gøre vinduer vindtætte med gaffatape eller plastikfolie.
For blot et par år siden ville dette have været umuligt at
forstille sig – det er som om stenalderen er vendt tilbage”.
Kreml-udskriften kan findes her:
http://en.kremlin.ru/events/president/news/66866

