Stop det britiske angreb på
præsidenten,
og gør en ende på Londons pengesystem
Leder fra LaRouchePAC d. 20. august: Blot uger fra det vigtige amerikanske
midtvejsvalg, har vi afsløret de amerikanske aktører i ‘Russiagate’-kupforsøget
mod præsident Trump – hos FBI, i justitsministeriet, blandt lederne af
overvågningsstaten såsom John Brennan – så grundigt, at de kan ende med at blive
retsforfulgt for forbrydelser begået i forbindelse med deres “undersøgelse”. Den
juridiske snigmorder Robert Mueller ser i stigende grad desperat ud i sine
bestræbelser på at lokke præsidenten i en fælde, og udarbejde en betænkning der
lægger op til, at den nye Kongres skal afsætte ham.
De britiske bagmænd for dette kup, med undtagelse af den radioaktive MI6-officer
Christopher Steele, er imidlertid stadig skjult for det overvældende flertal af
amerikanerne. Disse er lederne for MI6 og GCHQ – den britiske forløber til NSA –
der, fra det øjeblik Donald Trump overvejede at gå ind i præsidentkampen, bad de
amerikanske efterretningstjenester og politiske cirkler om at stoppe ham, fordi
han kunne engagere sig i stormagtsamarbejde med Rusland og Kina. I denne proces
har de, som præsidenten sagde søndag, skabt en rasende ny ”McCarthyisme” i
Amerika.
Londons monetære system, som ved at ødelægge præsident Roosevelts Bretton Woodssystem, atter gjorde byen til verdens mest fremtrædende finanscenter, har ikke
frembragt andet end afindustrialisering og frihandel i USA og Europa og
konstante gældskriser rundt om i verden. Det er i krise nu igen, forklædt som en
“valutakurs-krise i de fremvoksende markeder” (’emerging markets’ –red.).
Vi forsvarer præsidentskabet, indtil Mueller er endeligt besejret, fordi det, i
den finanskrise der nu er under opsejling, med præsident Trump er muligt, med en
akut tilbagevenden til en Glass-Steagall bank-reorganisering. Samarbejde med
andre stormagter og BRICS-lande for at udstede store kreditter til nye
infrastrukturprojekter er muligt med præsident Trump. Selv et {seriøst} angreb
på briternes frihandelssystem ved at afskære muligheden for valutaspekulation og
vende tilbage til principperne for FDR’s Bretton Woods-system, er muligt, hvis
der eksisterer et samarbejde mellem præsident Trump og lederne af Kina, Indien,
Rusland og andre større økonomier.
Vi forsvarer præsident Trump mod det britiske angreb, for at gøre en ende på det

forfejlede britiske monetære system og indføre Lyndon LaRouches “fire love” for
at genskabe kreditsystemet under Bretton Woods.
Præsident for Schiller Instituttet, Helga Zepp-LaRouche, sagde i et webcast d.
17. august: “Gennem årene har min mand gentagne gange opfordret til en
reetablering af Bretton Woods-systemet for at vende tilbage til en økonomi efter
Hamiltons principper, at vende tilbage til et kreditsystem for dybest set at
udslette kasinoøkonomien, slippe af med derivat-boblen og overgå til national
bankvirksomhed; at have suveræne regeringer til at stå for kreditudstedelsen, og
dernæst have et internationalt kreditsystem …. Senere specificerede han det
mere, og sagde at den eneste kombination af lande, der har magt til at afvikle
det britiske imperialistiske finanssystem baseret i City of London og Wall
Street, ville være en fire-magts kombination bestående af USA, Rusland, Kina og
Indien.
Så vi har skrevet denne nye appel, som faktisk er en opfordring til lederne af
disse fire lande, ikke for at udelukke andre, men for at lade disse fire lande
være den centrale gruppe af nationer, som kunne udforme et nyt Bretton Woodssystem, og sidenhen kunne invitere andre; og alle lande, der gerne vil slutte
sig til, ville være velkomne til at deltage.
Se, det haster. Der er mange mennesker der siger, at den næste økonomiske storm
vil ramme godt og vel inden midtvejsvalget. Der er mange analytikere der siger,
at Federal Reserves “tapering” – den såkaldte renteforhøjelse – skal stoppes
hurtigt, fordi den er ved at få gældsboblen til at eksplodere. Instituttet for
International Finans i Washington har netop offentliggjort tal der viser, at
Verdens samlede gældsætning har nået 247,2 billioner $, og det er en stigning på
11,1 % indenfor bare det sidste år. Så vi sidder på en krudttønde, og alting kan
i princippet udløse et sammenbrud af boblen der, hvis den ikke bliver behandlet,
vil medføre fare for økonomisk kaos med uforudsigelige konsekvenser…
Vi ønsker at foretage en verdensomspændende mobilisering af hvert enkelt land,
enhver magt, enhver person på planeten, til at appellere til disse ledere –
nemlig præsident Trump, præsident Putin, præsident Xi Jinping og premierminister
Modi – om at foretage denne handling; og helst at bruge FN’s generalforsamling,
som vil starte i september, til at sætte dette på dagsordenen.”

