Det kommende valg: En kamp imod Wall
Street og London
Leder fra LaRouchePAC den 15. oktober 2018 — Dagen for det amerikanske
midtvejsvalg nærmer sig hastigt, med den amerikanske befolkning kraftigt
opildnet over forsvaret af Donald Trumps præsidentskab imod “Russiagate” og
relaterede angreb. Det er afgjort demokratiske angreb, men det er nu blevet
klart for mange, at de blev lanceret af britisk efterretningstjeneste.
Organisatorer i LaRouches Politiske Aktionskomité har mødt stor interesse ved de
store valgmøder, afholdt af og for præsidenten, med uddelte skrifter, der
‘nagler’ det britiske kupforsøg og forklarer LaRouches “Fire Love ” for at redde
økonomien fra endnu et økonomisk nedbrud.
Denne interesse går ud over partihensyn. Der er også gæring i mange mere eller
mindre partiuafhængige kongreskampagner. Vigtigst er den uafhængige Kesha
Rogers’ kampagne i Texas’ 9. distrikt, hvor repræsentant Al ‘Afsæt Trump’ Green
– der sidder på den hidtil sikreste af de demokratiske pladser – ser til, og
bekymrer sig over hver eneste bevægelse, som Rogers gør, og alle nye vigtige
anbefalinger, hun modtager.
Den underliggende sandhed – uanset hvor mange der forstår det – er, at en
økonomisk krise, lige så stor eller større end den store finansielle krise
2007-08, truer på den anden side af valgdagen; og derfor er det reelle mål for
de mange millioner vælgere, der forsvarer præsidenten, Wall Street og City of
London. Denne gang er årsagen det enorme ocean af ny virksomhedsgæld, som er
skabt gennem centralbankernes trykning af penge efter den sidste krise – senest
også forbrugslån – og den måde, de er blevet ‘pakket’ på, med sikkerhed, og
forklædt med en langt større masse af afledte finansielle instrumenter –
derivater. En lille ‘forsmag’ på dette sammenbrud finder nu sted i Indien, hvor
kollapset og nationaliseringen af et selskab på 13 mia. $, der er garanteret af
regeringen, forårsager ‘smitte’ i form af tab på tværs af landets finansielle
system. Kursfaldet på nationale valutaer i nogle af de største
udviklingsøkonomier skubber hen imod det større sammenbrud, der kommer.
Det, der i virkeligheden er nødvendigt for at forsvare præsidentskabet, er at
møde og overvinde den finansielle krise og derved slå Wall Street og London.
Det betyder at få præsident Trump til at gennemføre de afgørende løfter, som han
endnu ikke er rykket på: Glass/Steagall-Lov for det 21. århundrede; den
‘funklende’ nye højteknologiske økonomiske infrastruktur, der kræver billioner i

investeringer fra et nationalt kreditinstitut. (Dette er, hvad der takket være
Kina, har trukket verden ud af den såkaldte ‘Great Recession’ fra nedbruddet i
2008). Og lanceringen af en ny æra for rumforskning, som lovet i den smukke
video fra 25. marts 2017, der var præsidentens “ugentlige tale” den lørdag.
“Hvis vi kan opnå disse ting i rummet”, konkluderede han, “er der ikke det
problem, som vi ikke kan løse”.
Det omfatter ‘handelskrigen’ mellem USA og Kina. USA og Kina kan sammen med de
store rumfartsnationer Indien og Rusland oprette et nyt monetært system, slippe
for IMF og WTO, og bruge det nye system til at skabe fælles investeringer i
store infrastrukturprojekter i mange lande, og i rumrejser.
LaRouches “fire økonomiske love” skitserer retningen for de aktioner, som den
indeværende politiske gæring i den amerikanske befolkning kræver.
Faktisk er situationen i Europa, med fremgangen for “nationalister” og
tilbagegangen for de traditionelle partier, en meget tilsvarende kamp imod
Bruxelles og London, og afgrænset af det samme igangværende økonomiske
sammenbrud. Således også vigtigheden af det kommende valg til Europa-Parlamentet
den 23.-26. maj, 2019.

