Kun Glass-Steagall kan redde Europa
fra fascisme og krig
Leder fra LaRouche-bevægelsen 16. juli 2015 – IMF’s rapport, der den 14. juli
blev lækket til offentligheden, og som indrømmer, at den såkaldte aftale, der
blev indgået med Grækenland i weekenden, ikke kan fungere, og at Grækenland vil
have behov for massiv gældsafskrivning eller sanering, har endnu engang
demonstreret, at der er kredse i Europa, som både Det britiske Monarki og den
tyske finansminister Schäuble er typiske eksempler på, der har til hensigt at
begå folkemord i Nazi-stil. IMF-dokumentet foreslog, at der skulle være et 30årigt moratorium på Grækenlands afbetalinger på gælden – både hovedstol og
renter – for at afbøde den græske nations totale kollaps.
I skarp kontrast hertil kræver Schäuble fuld betaling, kombineret med en
dybtgående nedskæringspolitik, som den logiske begrundelse for den græske
udelukkelse af Den europæiske, monetære Union (EMU’en). City of London kræver,
på vegne af den britiske krone, udplyndringen af græske bankindeståender i en
bail-in, der er mere vidtgående og kriminel end den cypriotiske bail-in.
Højtplacerede amerikanske efterretningskilder advarer om et overhængende
militærkup i Grækenland som en del af et overordnet tiltag hen imod direkte
fascisme i hele Europa. Da Ukraine, under Janukovitj, afviste den morderiske
svindel med EU’s Partnerskab mod Øst, udvirkede (den amerikanske
viceudenrigsminister Victoria) Nuland og kompagni et statskup med anvendelse af
deciderede neonazistiske Bandera-mordere til at udføre jobbet. Nu tænker man sig
den samme skæbne for Grækenland, et fuldgyldigt medlem af EU og EMU’en.
Under disse omstændigheder gentog Lyndon LaRouche onsdag, at den eneste løsning
på den totale disintegration af hele det transatlantiske område er den omgående
vedtagelse af Glass-Steagall i USA. Fremstødet for Glass-Steagall, der kommer
fra det amerikanske Senat, drives frem af en, blandt en håndfuld senatorer, klar
erkendelse af, at situationen i hele det transatlantiske område har nået et
punkt, hvor der ingen vej tilbage er. Enten køres vedtagelsen af Glass-Steagall
omgående igennem i USA, eller også er Europa dømt til undergang.
Der er en tydelig fornemmelse af, at London/Wall Street-systemet er på randen af
total disintegration. Den amerikanske finansminister, Jack Lew, blev som
hastesag udsendt til Berlin, Frankfurt, Paris og Bruxelles onsdag for at
intervenere direkte. Lew har, ligesom Obama, ingen løsning, men er desperat,
fordi hele Wall Street-systemet er på den yderste rand. En græsk
betalingsstandsning vil udløse en massiv ’blowout’ i derivater, der omgående vil

ramme Wall Street, London, Frankfurt og Paris.
Et momentum for Glass-Steagall fortsætter med at vokse, ledsaget af et bagslag,
der er ved at bygges op imod Hillary Clinton, fordi hun ikke har tilsluttet sig
kampen for Glass-Steagall. Den tidligere arbejdsminister i Clintonregeringen,
Robert Reich, skrev onsdag en bidende kritik af Hillary, der befandt sig på
scenen som landets daværende førstedame, da Glass-Steagall blev ophævet – og for
konsekvenserne af dette kup mod hendes mand. «Hun burde vide bedre»,
konkluderede Reich.
Det er ingen hemmelighed, at Lyndon LaRouche besluttede, hvad der skulle gøres i
hele denne sammenbrudskrise, længe før krakket i 2007-08; han fastlagde også det
eneste tilgængelige bodsmiddel, der begynder med den omgående vedtagelse af
Glass-Steagall, som loven oprindeligt blev promoveret af FDR. Wall Street er
håbløst bankerot, den britiske krone forfølger en politik med massefolkemord,
der nu udspilles i hjertet af Kontinental-Europa, og LaRouche-løsningen er den
eneste fornuftige mulighed.
Denne kendsgerning er umulig at undgå på dette tidspunkt. En Glass-Steagall-sejr
er inden for rækkevidde, og det forandrer alt.
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