Lyndon LaRouche:
Det transatlantiske finansielle
system
er dømt til undergang (og det ved I!)

30. juni 2016 (Leder) – Under en diskussion torsdag med sin Policy Committee og
andre kolleger understregede Lyndon LaRouche, at det nuværende, finansielle
system er ved at bryde sammen, og at systemet, som system, ikke kan overleve. De
store, finansielle institutioner, inklusive centralbankerne, er håbløst og
uigenkaldeligt bankerot. LaRouche bemærkede, at, alt imens der eksisterer en
forfærdelig risiko for krig, der drives frem af de kredse, hvis magt udspringer
af det aktuelle finansielle system, så er en stor del af de trusler, der kommer
ud af munden på Barack Obama og nogle NATO-folk, faktisk ikke andet end bluff.
Truslerne, som de udslynger imod Rusland og Kina, virker ikke.
Ikke desto mindre kan denne sammenblanding, med både den finansielle front og
krigsfronten, føre til et alvorligt sammenbrud, som menneskeheden ikke er parat
til at håndtere.
I denne uge udstedte både Den Internationale Valutafond (IMF) og Den
Internationale Betalingsbank (BIS) rapporter, der klart indikerede hele det
transatlantiske finansielle systems disintegration. Bankernes udlån i hele den
avancerede sektor er totalt kollapset. Der er ingen som helst
kapitalindstrømning til realøkonomien, den produktive økonomi, i henhold til de
data, som BIS har frembragt. IMF har udstedt en dyster advarsel om, at Deutsche
Bank står foran nedsmeltning, og alene dette kunne udløse en systemisk krise.
I takt med, at NATO-folk færdiggør planerne for statsledernes topmøde i
Warszawa, Polen, den 8.-9. juli, opbygges vanviddet mod Rusland yderligere.
Onsdag var præsident Obama i Ottawa til sit endelige topmøde med sine canadiske
og mexicanske modparter. Han benyttede anledningen til at kaste sig ud i en

tirade imod Rusland og nærmest tiggede Canada om at udsende en kampbataljon til
De Baltiske Stater.
Sæt denne galskab op i kontrast til Schiller Instituttets ekstraordinære
konference, der fandt sted sidste weekend i Berlin, hvor ledere fra fire
kontinenter kom sammen for at diskutere spørgsmålet om et nyt paradigme for en
tankegang, der skal få verden ud af den nuværende, eksistentielle katastrofe.
Som både Lyndon og Helga LaRouche understregede under weekendens begivenheder i
Berlin, så er det presserende nødvendigt, at vi skaber et revolutionært skifte i
tankegang, der fokusere på en opbygning af en fremtid med samarbejde mellem
suveræne nationer og integrerede regioner i verden. Kinas program med ’Ét bælte,
én vej’ er paradigmatisk for denne nye form for tankegang, der må vedtages af
ledende borgere i verden.
Det nuværende system er dødt, og det kan ikke overleve ret meget længere.
Video: Hør Helga Zepp-LaRouches hovedtale fra konferencen i Berlin, 25.-26.
juni, 2016. En dansk oversættelse af talen er på vej. Bliv på kanalen!
Titelfoto: Mineudlæggeren FNS Uusimaa fra den finske flåde sejler i Det baltiske
Hav (Østersøen) under BALTOPS den 7. juni, 2016, som en del af øvelser, der skal
demonstrere beslutsomhed hos styrkerne fra NATO og dens partnere.

