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şAralarındaEski devlet ba kanları,
parlamento üyeleri, sendikacılar,
din adamları,belediyeciler, askerler

ğ ğve di erlerinin bulundu u bir
gurubun 1997, 2000 ve 2006 da
dünya finans sisteminin yeniden

ğdüzenlenmesi iste ini dile getirme
lerinin ardından Schiller Enstitüsü
şBa kanı Bayan Helga Zepp LaRouche
ş ğ ğA a ıdaki ça ırıyı kaleme aldı.

ğ İ şBu ça ırı nternette ve çe itli gazetelerde
ğyayınlaca ı gibi katılanların imzalarıyla

ğABD Kongresine ve di er ülkeler
parlamentolarına takdim edilecektir.

ş şDünya finans sisteminin çökü ü tam hızıyla gözlenmekte. Bu çökü , ABD deki prim üstü
şmortgage piyasalarınnın çökü ünden tetiklendiyse de, olayın gerçek nedenlerini

Japonyadan kaynaklanan enflasyonist carry trade’in sona ermesi ve Alan Greenspan’ın
yaratıcı finans enstrümanları ğdedi i kredi türevlerinin (hedge funds) çökmesinde aramak

şgerekir. Son yıllarda bu fonların yatırım bankalarınca kapı ılması-devralınmaları sonucu
ş ğ Şfonların gerçek dı ı “de erleri” hızla artmaktaydı. imdilerdeyse bu fonları devralan
ğyatırım bankaları de ersiz bonoların sahibi durumundalar. Kredi piyasalarındaki bu gerçek

şyüzünden daha çok sayıda ABD mortgage kurumu likvidesizlik durumuna dü ecek, daha
şbir sürü banka kredi kredisi girdabında batacaktır. ABD de u anda (yıl 2007) 100 trilyon

şdolarlık mortgage kredisinin üçte birden fazlası ödenemez (bad credit) damgalanmı riskli
kredi gurubundadır. Almanyadaysa, IKB Bank ve Westdeutsche LandesBank olayında

ğ ğgördü ümüz gibi, yöneticiler zararlarının büyüklü ünü açıklamakta zorluk çekmekteler.

ğ şMerkez bankalarının sonsuz imkanlara sahip oldu u ve istediklerinde çökü ü kontrol
şedebilecekleri masalı artık tutulmuyor. Bunlar imdi Scylla ile Charibdis (1) arasında

ş şkalmı gibiler. Enflasyona kar ı faizleri yükselttiklerinde ki bu açıkça hissedilen yiyecek
şhammade ve petrol fiyatları artı yüzünden gerekirken bu önlem, ABD mortgage
ş şpiyasasında olan türden balonun i mesini ve patlamasını getirebilir. Öte yandan bu

ğ şyapılmadı ında kredi pazarlarında dayanaksız krediler yüzünden ortaya çıkan bir çökü
ş ğ ğ ğkaçınılmazla ır. E er Merkez Bankaları A ustosun ikinci haftasında oldu u gibi 24 saat

içerisinde piyasalara müdahale edip yüzlerce milyar dolarılık likvidite ile bir zincirleme
tepkiyi durdurmak isterlerse, bu da 1923 Weimar Almanyası türünden bir hyperenflasyonu

ğ İgetirir; tek farkla, bu kez tek ülkede de il, dünya çapında olmak üzere. çinden çıkılmaz bir
ş şdurumla kar ı kar ıyayız. Bu, sistemin sonu demektir.

İnsanlık için korkunç sonuçlar getirebilecek bir tehlike içerisindeyiz. Ülkeler kendi
ş şi levlerini finans edemezlerse, bankacılık sistemi çalı mazsa, bir kaosa sürüklenirler.



şKüresecilik dedikleri sistem artık kökten iflas etmi tir; aynen 1989-1991 de komünist
ğ ğsistemde oldu u gibi. Kürecili in bütün ilkeleri, üretimi ucuz ücret ülkelerine kaydırmak

(outsourcing), ortakların çıkarları (shareholder value), paradan para kazanmak (money-
makes-money), şanında yerine yeti tirme (just-in-time), algılamalı üretim (benchmarking)
v.d. tüm bu kavramlar artık reddedilmektedir. G-7 ülkelerinin çöken altyapısı bu kontrolsuz
serbest Pazar ekonomilerinin faciasının en bariz göstergesidir.

ş ğ ğ ğDünyamız finans sisteminin kontrolsuz çökü ünün insanlı a verece i zararları, getirece i
şfelaketleri önleyebilmek amacıyla, bu bildiriyi imzalayan ki i ve kurumlar, Franklin D.

ş ğRoosevelt’in 1944 yılında ba lattı ı Bretton Woods sistemi ruhuna sadık yeni bir finans
ş ğmimarisi geli tirilmesi gerekti ine inanıyoruz ve bu maksatla en yakın sürede bir

ğkonferans toplanması ça rısı yapıyoruz.

ğ ş İÇa rıyı imzalayanlar olarak unu da belirtmek isteriz ki, 6 Nisan 2005 te talyan
ğParlamentosu, Lyndon LaRouche’un ça rısına uyarak bir kararname ile devlet hükümet

ş ğba kanlarının katılaca ı bir “uluslararası konferans” ın toplanması ve dünya çapında bir
ş ğ ş“yeni, haklı, parasal-finans sistemi” olu turulması dile inde bulunmu tur.

ğ ş şBöyle bir konferansın gereklili i bugün çok acildir ve bu örgütün olu turulması ansı çok
ş ş şdaha güçlenmi tir. Tarihe gidersek, 1991 de Sovyetlerin çökü ü sürecinde Ba kan Geroge

ş ğ ş ğ ğBush Sr. ın “önleyici sava lar ve rejim de i ikli i” politikasına destek ça rısına
Amerikan unilateralizmi denen politikalara birçok Latin Amerika veAvrasya ülkesi olumlu

ş ğ ş şyanıt vererek bir i birli ini ba latmı lardı, ki bu, eskiden on yıllar alabilecek bir olaydı.
Giderek bir dizi ülkenin önemli pozisyondaki liderleri, devlet yöneticileri, kürecilik

şkurumlarının gasp politikalarına kar ı insanlarının refahını savunmada kararlılıklarını dile
getirdiler. Bu nedenlerle yeni ve haklı bir dünya ekonomik sisteminin gündeme getirilmesi
ş şansı da çok daha artmı tır.

ğLaRouche hareketinin on yıllardır savundu u bir “Avrasya Kalkınma Projesi” (Eurasian
Land-Bridge) fikri bugün birçok ülkenin gündemindedir.

ş şFakat, batık dünya finans sisteminin onarımını ABD siz yada ona kar ı dü ünmek
ştehlikelidir. Bu yüzden, bu bildiriyi imzalayan bizler, bu yeni olu umun Amerikan

ğBa ımsızlık Deklarasyonu ve Amerikan Devrimi ilkelerinin savunucuları Alexander
Hamilton, John Quincy Adams, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt ve Martin Luther

ğKing gibi büyük liderlerin savundukları ve bugün Lyndon LaRouche’un öncülü ünü
ğ ş ğsürdürdü ü “gerçek Amerikan ekonomisi ilkelerinin ı ı ında, ulusların egemenliklerine

ş ş ğ İ ğsaygılı yeni politikalar olu turarak gerçekle tirilebilece i inancındayız. nsanlı ın ortak
çıkarlarının savunulması ancak bu ilkelerin egemen uluslarca benimsenmesiyle mümkün

şolacaktır ve bu yeni olu umda ABD en önemli müttefiktir.

şSon aylarda Lyndon LaRouche, yukarda anılan ilkelere geri dönmü bir ABD nin Rusya,
şÇin ve Hindistan ile ortakla a bu güce sahip olduklarını ve yeni bir parasal sistemi

şgündeme getirip ba arılı olabileceklerini yeniden vurguladı. Elbetteki bu planın
ğuygulanmasında di er dünya ülkelerinin katılmaları da bir olmazsa olmaz dır.

ş şSon 40 yıldır yeralan sabit kurların terk edilmesi, (Nixon zamanında 1971 ba latılmı ve
ş ş şbu Sovyetlerin çökü üne neden olmu tu), kontrolsuz küreselcilik gibi yerle en paradaym

ğ ş şde i iklikleri yüzünden bugün gelinen nokta tam bir vah i kapitalizmdir ve bunun
ğ ş ş ğde i tirilmesi için a a ıdaki önlemlerin alınması hayati önem arzetmektedir;

ş ğYeni Bretton Woods Konferansı acil olarak a a ıdaki önlemleri benimsemek, kararlar
almak zorundadır:



ş1. Günümüz finans sisteminin iflas durumu kabul edilmeli, yeni bir sistemin in asına
şçalı ılmalı.

ş2. Sabit kur sisteminin en kısa zamanda geri getirilmesinde anla ılmalı.
3. Türevler (derivatives) üzerinden spekülasyonlar bütün ülkelerce yasaklanmalı.

ş4. Bazı borçların düzenlenmesi/iptali için gerekecek bir kurumun yasalla tırılıp göreve
şba laması.

ğ ğ5. Alexander Hamilton’un önderli ini yaptı ı Amerikan Ekonomik Sistemi’ ne dönülerek
ğüreticiyi destekleyen tam istihdamı hedef alan kredi politikaları ve bunun gere i kurumları

şolu turarak krediler, tam istihdamı hedef alan alt yapı ve yüksek teknoloji alanlarına
kaydırılmalı.

ş6. Avrasya Kalkınma Projesi (Euroasian Land-Bridge) nin ba latılması, dünya
ekonomisinin krizden çıkartılması, canlandırılması için gereken vizyon olarak algılanmalıdır.

ş şBu yoldan gerçekle ecek kalkınma mucizesi ayrıca 21.yy da barı ın bir garantisi de olacaktır.
ş ş ğ7. Westphalia Andla ması ruhuyla yapılacak yeni andla malarla dünyamızın do al

ğ ğ ğkaynaklarının insanlı ın bütünü için kullanılmaya açılması, insanlı ın gelece inin 50 yılının
planlanması ve garantiye alınması gerekmektedir.

ğ şBiz bu bildiriyi imzalıyanlar, “küreselcilik” ve onun getirdi i vah i kapitalizmin
ğekonomik, finasiyel ve ahlaksal alanlarda iflas etti ine inanıyoruz. Onun yerine insanı esas

ğ ğalan, insanlı ın mutlulu unu ve refahını esas alan politikaların üretilmesini istiyoruz. Yeni
ekonomi sistemi, bütün dünyamız insanlarının “vazgeçilmez” haklarına saygılı olmalıdır.

ğ ş(1) Klasik Yunan efsanelerinde anılan Scylla ve Charybdis, dar bir bo azdan geçmeye çalı an gemilerin
ş ş ğ şkar ıla tıkları tehlikeleri çizemler. Bu efsaneye göre, bo azın bir yakasında altı ba lı bir canavar Scylla,

ğpençesine geçirdi i denizcileri yutarken, öbür yakasındaki Charybdis üfleyerek korkunç girdaplar
yaratmaktadır. Odesüs en az tayfa kaybıyla gemilerini Scylla yakınlarından


