Lyndon LaRouche:
Værre end »Weimar«!
12. november, 2013: – Jeg blev født den 8. september, 1922, i begyndelsen af det
berygtede hyperinflationsskabende, økonomiske sammenbrud i 1923 af den tyske
Weimarrepublik. Nu udgør truslen mod den transatlantiske økonomi, fra denne dag
at regne, en langt værre og praktisk talt umiddelbar trussel, så længe den
nuværende amerikanske præsident Barack Obama forbliver i præsidentembedet. Dette
er mere end blot et kvalificeret gæt, men en kendsgerning, der står umiddelbart
for at komme brasende ned over de transatlantiske økonomier som helhed, med
mindre der skrides til de nødvendige handlinger meget snart.
Så længe den aktuelle amerikanske præsident Barack Obama forbliver i embedet, er
denne ulykke, der allerede er i gang, praktisk talt ikke til at stoppe. Så
kortfattet som muligt, så må enten Obama og Wall Street underkastes en
påtrængende nødvendig både moralsk, så vel som finansiel reform, eller også er
den dødbringende katastrofe praktisk talt en kendsgerning for praktisk talt hele
det transatlantiske område i en meget nær fremtid. På nuværende tidspunkt er
både denne præsident og en stor del af Kongressen i stigende grad forblevet
hysterisk impotente gennem deres egen feje afvisning af at se en fremtid i
øjnene, som der umiddelbart findes råd for, snarere end se deres aktuelle,
systemiske fejltagelser i øjnene.
Dette vanvid, grundlæggende set, »handler om penge.« Dump »Wall Street« og dets
gale svindelnumre, og relativt umiddelbare løsninger vil være til stede, som det
også kunne have været tilfældet i den umiddelbare Versailles-skabte krise, der
førte til Tysklands Adolf Hitler-regime. Hvem bragte Adolf Hitler til magten i
Tyskland? Hvem havde skylden for den berygtede Wall Street- og Londonkrise i
1919? I begge tilfælde var det finanscentrene i London og Wall Street, dengang,
som nu.
De forvirrede borgere blev for ivrige efter håbefuldt at spille sig vej til
rigdomme ved at gamble på finansielle spekulationer og kerede sig ikke rigtigt
om at gøre noget godt for menneskeheden, især efter mordene på John F. Kennedy
og hans broder, Robert, fordi de lagde vægt på iværksættelse af teknologisk
fremskridt, der var drevet fremad med videnskab som motor. Det er »hvorfor og
hvordan«, de anglo-amerikanske finanssvindlere i London og på Wall Street
ønskede mordene på John F. og Robert Kennedy. Det var ikke så meget, fordi de
hadede John eller Robert; det var frygten for spøgelset af en mulig ny præsident
Franklin Roosevelt, eller, for visse andre, en ny Benjamin Franklin, et geni som

Alexander Hamilton, en James Monroe, en John Quincy Adams, en Abraham Lincoln,
en Franklin Roosevelt, eller som alternativ, et udvalg af Warren G. Hardings
mytiske østers.
Uanset, hvor meget Wall Street og London vrider og klager sig i protest, så er
dette de kendsgerninger, du må se i øjnene, hvis du personligt ønsker at nyde et
længerevarende og rent faktisk produktivt og behageligt liv.
Centrum for denne krise er faktisk ikke USA’s aktuelle krise som sådan. Den
tendens, der førte USA (og Europa) frem til det aktuelt igangværende sammenbrud,
handlede alt sammen om Wall Street og London, dengang som nu. Hvad forårsagede
det? Den umiddelbare årsag var den margin af vore tåbelige vælgere, der stemte
præsidenterne George W. Bush, jr. og Barack Obama ind i embedet i, hvad der nu
nærmer sig fjorten, meget grimme år.
I løbet af de seneste uger har den transatlantiske verden været på vej ud i en
generel økonomisk sammenbrudskrise i vor planets nuværende transatlantiske
område. Det, som vi i øjeblikket oplever på begge sider Atlanten, er en
hyperinflation, der vil pågå lige så længe, som den nuværende amerikanske
præsident Barack Obama forbliver USA’s præsident; ikke blot selve USA, men også
det transatlantiske Vest- og Centraleuropa styrtes nu endnu dybere ned i det
værste, økonomiske sammenbrud, siden det fjortende århundredes styrt ned i en
ny, mørk tidsalder; den vil sandsynligvis blive endnu værre end den, som
Middelalderens Europa i det fjortende århundrede styrtede ned i.

Der findes et alternativ:
Hvis viljen til at iværksætte de nødvendige handlinger er til stede, er der en
mulighed ifølge USA’s Føderale Forfatning, gennem hvilken USA ikke blot kan
bringes ind i en ægte, økonomisk genrejsning, men hvor, gennem en omgående,
forfatningsmæssige handling, der udføres nu, vor republik kan bringes ind i en
ægte genrejsning ud af det styrt ned i mørke, der har været undervejs, siden
afvisningen af min »Lov om Beskyttelse af Boliger og Banker« fra juli-august
2007, der dengang blev fremlagt til vedtagelse af vor republiks delstater.
I stedet handlede medlemmerne af Den amerikanske Kongres og det føderale
præsidentskab dengang, som også senere, således, at vor republik styrtede ned i
en nedadgående spiral med en politik, der nu har dumpet vor republik ud i det,
der er blevet til den største, økonomiske krise i gruppen af transatlantiske
nationer. At regne fra den forgangne weekend er økonomien foreløbig faldet ned i

den stejleste, finansielle sammenbrudskrise i den moderne transatlantiske
historie.
Heldigvis er det sådan, at vor republik stadig væk kan reddes på dette
tidspunkt. Som mange vil vide, så er jeg kendt for at være en af de førende
økonomer, der har udarbejdet prognoser for USA i løbet af de seneste årtier, som
f.eks. min enestående succesrige prognose for depressionen i 1971 under Richard
Nixon, og ligeledes den dybe recession i 1980, de stejle depressioner, der
udløstes af recessionen under George W. Bush, jr., og nu den økonomiske
rædselsforestilling, som depressionen under Barack Obama har bragt over os. Nu
kombineres Obama-regeringens krænkelser af Den amerikanske Forfatning med Obamas
kasten USA ud i en form for depression, som USA, i sin nuværende form, aldrig
ville kunne rejse sig fra igen
Den handling, der i øjeblikket er nødvendig, er at forhindre den nuværende
præsident Barack Obama fra at kunne forlade sig på den form for »beskidte
tricks« af den salgs, som præsident Obama allerede har nydt godt af, med det
formål at blokere denne handling, som er genoplivelsen af præsident Franklin D.
Roosevelt, fra at lykkes med at blive fremlagt til afstemning i Kongressen, på
nuværende tidspunkt.
Hvis vi ikke fjerner præsident Barack Obama fra embedet, så har situationen i
vor republik nået et punkt, hvor præsident Obamas fortsatte embedsbesættelse
ville være ensbetydende med slutningen på USA under den nuværende Forfatning.
Lykkeligvis er der et alternativ, hvis vi skrider til handling meget snart for
at vedtage de nødvendige, forfatningsmæssige muligheder. Hjælpemidlet står til
rådighed og er helt i overensstemmelse med Forfatningen, hvis vi kan finde
tilstrækkelig mange ledere blandt os, der er modige nok til at gøre, hvad der er
forfatningsmæssigt legalt, og som allerede er det eneste eksisterende,
forfatningsmæssige handlingsforløb, som vi behøver for at redde vor nation fra
det, der nu praktisk talt er et nationalt, økonomisk selvmord, med mindre vi
handler omgående for at redde vor nation. Jeg fremstiller nu mig selv som en
person, der har vist sig som ledende blandt de ledende økonomer og andre
personer i vor republik, der er villig, og mere end fuldt ud kvalificeret, til
at fremlægge denne mulighed, offentligt, her og nu.
Overvej de følgende forholdsregler, der er presserende nødvendige på dette
tidspunkt.
Der er to absolut uundværlige tiltag, der må vedtages og gennemføres som
hastesag, hvis USA skal reddes fra det aktuelt accelererende styrt ud i et

praktisk talt håbløst styrt ud i en generel økonomisk sammenbrudskrise.
F o r d e t f ø r s t e må vi omgående sætte præsident Barack Obama fra embedet. Der
er i korthed to muligheder for at gøre dette til vor disposition. D e n
f ø r s t e af disse to muligheder er en rigsretssag imod præsidenten på et til
rådighed stående grundlag, som er hans krænkelse af bemyndigelsen til at erklære
krig. D e n a n d e n mulighed er fjernelse fra embedet under den bemyndigelse, der
findes i det 25. tillæg til Forfatningen.
Kun, hvis præsidenten suspenderes fra embedet, foreligger sandsynligheden for,
at USA kan reddes fra det, der allerede er en kuldsejling imod USA’s og
økonomiens faktiske, økonomiske død. Både denne præsidents tvivlsomme mentale
tilstand og det skinbarlige had hos denne angiveligt syge præsident peger
imidlertid begge på, at der foreligger en sag for præsidentens hastige fjernelse
fra embedet på grundlag af kendte overtrædelser, der berettiger til en
rigsretssag, samt denne præsidents diskutable, fejlfungerende mentale tilstand,
idet begge disse grunde retfærdiggør, at han gøres politisk uskadelig med hensyn
til vor republiks almene vel.
Når vi først har taget disse kilder til til rådighed stående midler, der kan
tages i anvendelse for at redde vor republik fra det, der ellers faktisk ville
blive dens omgående politiske død for præsident Obamas og hans britiske
imperieherrers hånd, så vil vi snart have sikret de nødvendige forholdsregler
for organiseringen af en udvikling mod vor republiks generelle, økonomiske
genrejsning.

Forholdsregler for redningen
1. Fratag præsident Obama magten til at sabotere legitime forholdsregler til
fjernelse af denne præsident fra sin magtposition, som han kunne forsøge at
bruge til at forhindre lovmæssig støtte til genvedtagelsen af den oprindelige
Glass/Steagall-lov, som den blev udformet under præsident Franklin D.
Roosevelts retningslinjer.
2. Denne forholdsregel ville være tilstrækkelig til at lamme en korrupt præsident
med det resultat, at hans brug af den magt, der ellers står til rådighed for
ham, blokeres, begrundet i h a n s u l o v l i g e b l o k e r i n g a f d e n n ø d v e n d i g e ,
omgående genindførelse af den oprindelige Glass/Steagall-lov.
3. Denne l e g a l e a k t i o n i m o d h a m adskiller den gæld, der er af legal karakter,
fra de spekulationsformer, der knytter sig til virksomheder som »Wall Street«
og dens lige i udlandet.
4. USA’s lov må forbedres med det formål at erstatte begrebet monetarisme gennem
[indførelse af] e t a m e r i k a n s k , f o r f a t n i n g s m æ s s i g t n a t i o n a l t
kreditsystem.

5. Eftersom resterne af den monetære kredit, der kan bjærges i USA, som findes
som den tilbageværende regnskabsmæssige amerikanske kredit, ikke vil være
tilstrækkelig til at sætte en genrejsning i gang, skal en kredit i amerikansk
dollar anvendes som middel til sådanne indbefattede missioner som:
A. Genrejsningen af hver af delstaternes essentielle funktioner, og
B. Udnyttelsen, i form af kreditsystemet, af mellemlange og langfristede
investeringer i en højere orden af energigennemstrømningsintensitet pr. capita,
end vi for øjeblikket oppebærer, med vægten lagt på en afslutning af den
nuværende undertrykkelse af den højere intensitet i termonuklear fusion, som
behøves for en virkelig moderne økonomi: en intensitet på rumalder-niveau inden
for de teknologiske hovedanvendelsesområder.

