Fra LaRouche-bevægelsen 5. januar
2015:
Knus Wall Street for at standse
krigsfremstød!
»Skrig ’Ravage!’, og slip krigens hunde løs«
Julius Cæsar, III, ii
– Verden befinder sig for enden af en meget kort lunte til global krig,
anstiftet af London og Wall Street i deres desperate forsøg på at undgå tab af
magt, mens deres transatlantiske finansimperium omkommer i flammerne. En
indikation på det voksende hysteri og den voksende desperation var en spalte,
skrevet af klummeskriveren i The London Telegraph, Ambrose Evans-Pritchard, et
velkendt talerør for britisk efterretningsvæsen, der sagde, at kollapset af
europæiske obligationsrenter er uden fortilfælde, siden den Sorte Død i det
fjortende århundrede. Det, som Pritchard og søndagens New York Times kaldte
faren for deflation, er i virkeligheden et totalt kollaps af de europæiske
nationers realøkonomier.
Og nu, da Grækenland befinder sig på randen af at forlade eurosystemet og afvise
Trojkaens nedskæringspolitik, er der panik over, at smitten fra denne
overhængende udvikling vil spredes i hele Europa, med begyndelse i Italien,
Portugal, Spanien og måske endda Frankrig.
I Tyskland er et slagsmål uden fortilfælde brudt ud omkring Merkelregeringens
nedskæringsplan for eurozonens Middelhavslande. For første gang siger tyske
regeringsfolk, inklusive en af Merkels økonomiske toprådgivere, Michael Fuchs,
åbenlyst, at Grækenland kan bryde ud af euroen uden at forårsage en større
krise. SPD-koalitionspartnere, der afviser denne fantasi, er rasende over, at
man er kommet med udtalelser uden forudgående konsultation.
Der er meget lidt tillid nogetsteds til denne påstand om europæisk finansiel
stabilitet, og både Pritchard og New York Times fra søndag bønfaldt chefen for
Den europæiske Centralbank, Mario Draghi, om at leve op til sit løfte om at gøre
»hvad det skal være« for at redde euroen. Det betyder et massivt program for
kvantitativ lempelse (QE) med ophedet pengetrykning, som, siger Pritchard, vil
være for lidt, og komme for sent.

Det er præcist denne galskab med kvantitativ lempelse, der har skabt historiens
største Wall Street-boble – en boble, der også befinder sig på den yderste rand
af at eksplodere. Den fortsatte kollaps i oliepriserne, gennem bevidst anglosaudisk manipulation, truer med at detonere en Wall Street-derivatboble på 20
billioner dollar, der er bygget op omkring den amerikanske og canadiske fidus
med skiferolie og -gas.
Så, på begge sider Atlanten, kan det finansielle korthus brase sammen hvert
øjeblik, det skal være. Alene af denne grund er Wall Street og London parat til
at sætte en atomar udslettelse på spil ved at gøre fremstød for krig som den
eneste tilbageværende mulighed for deres døende imperium. Og så længe, Barack
Obama forbliver i Det Hvide Hus, har Wall Street og London fingeren på
atomknappen.

Billede:
Blowout!

