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Luther Kings drøm:
Økonomisk retfærdighed er en
umistelig rettighed
Vi bringer her første del af Helga Zepp-LaRouches hovedtale:
H e l g a Z e p p - L a R o u c h e : Jeg er her for at tale om en skøn vision om en verden
uden krig og terrorisme.
Det lyder jo som et meget usandsynligt forslag på dette tidspunkt, hvor vi
befinder os på randen af Tredje Verdenskrig. Selv Gorbatjov har for nylig givet
udtryk for dette. Mange andre ser det. Og verden er i dag flået itu af en bølge
af terrorisme, og det er heller ikke så let at forestille sig, hvordan vi skal
blive denne barbariske udvikling kvit.
Men det er inden for rækkevidde. Og potentialet til at få verden på fode igen,
få verden i orden, eksisterer.
Det eksisterer i form af begyndelsen til en ny, økonomisk verdensorden, der i
løbet af de seneste halvandet år er blevet opbygget af BRIKS-landene,
Latinamerikas CELAC-lande, og nogle asiatiske og afrikanske lande. Men for at
denne vision i sandhed kan blive et realistisk perspektiv for fremtiden, er det
absolut bydende nødvendigt, at vi forandrer USA’s kurs i særdeleshed, samt også
Europas kurs.
For udelukkende kun, hvis USA går med i BRIKS og ikke anser Kina, Indien og de
andre BRIKS-nationer som en geopolitisk trussel til deres, eller jeres, eller
vores geopolitiske interesse … Det må stå fuldstændig klart, at, i en tid med
termonukleare våben, kan krig ikke være et middel til konfliktløsning, med
mindre vi ønsker at begå selvmord.
Krig og terrorisme er de to, onde tvillinger i vor tid, der på incestuøs måde

avler hinanden. Vi har terrorisme. Dernæst har vi krigen mod terrorisme, der
skaber yderligere terrorisme, der igen skaber mere behov for mere krig. Så har
vi mere terrorisme … og sådan fortsætter det, frem til faren for en Tredje
Verdenskrig.
Man bør forstå, at krig og terror, sandsynligvis i al evighed, men i særdeleshed
i vor tid, er et imperiesystems redskaber, et system, der har øget svælget
mellem rig og fattig på en fuldstændig sindssyg, pervers måde, et system, der
har skabt en situation, hvor de allerrigeste mennesker – 85 personer – ejer lige
så meget rigdom, som halvdelen af menneskeheden tilsammen, 3,5 mia. mennesker.
Dette system har Pave Frans kaldt systemet, der dræber, og han har krævet, at
man tager det Femte Bud, »Du skal ikke ihjelslå«, i anvendelse over for dette
system.
Og lige her, på Manhattan, har man på en vis måde dette systems hovedkvarter,
sammen med City of London, beliggende på Wall Street. Men man har også her
begyndelsen til Den amerikanske Republik, og Den amerikanske Forfatning, der
repræsenteredes af Alexander Hamilton og idéen om, at den suveræne regering har
retten til at skabe sin egen kredit til fordel for det almene vel, og at denne
kredit udelukkende kun må tjene nationens velstand.
New York repræsenterer også begyndelsen på Den amerikanske Republik, og
institutionen. Og Wall Street var lige fra begyndelsen den amerikanske models
fjende. Det har altid været Det britiske Imperiums brohoved for undergravning,
hele vejen igennem. Det har altid finansieret de forkerte mennesker, inklusive i
Konføderationen, i Borgerkrigen, hvor det finansierede Konføderationen.
Så Wall Street var altså associeret med at gøre virkningen af Den amerikanske
Revolution ugjort og give magten over den amerikanske koloni tilbage til Det
britiske Imperium. Og i dag er fjenderne af idéen om Amerika som republik på
krigsstien, og nogle af disse spiser i øjeblikket frokost eller middag med
repræsentanten for Det britiske Imperium, der er på besøg i USA, i skikkelse af
Tony Blair.
Men verdens skæbne vil være afhængig af, hvilken af disse to traditioner, der
vil herske. Og vi er kommet sammen her i dag for, fra dette møde, at lancere en
udvikling, der skal få Amerika tilbage til at være en republik og gennemføre
Alexander Hamiltons og John Quincy Adams politik, og atter blive De forenede
Stater, en republik i en alliance af fuldstændig suveræne republikker.
De gode nyheder i alt dette er, at Wall Street står umiddelbar foran at
eksplodere. Og de endnu bedre nyheder er, at et alternativ til dette system

allerede er på plads.
Men Wall Streets for-store-til-at-lade-gå-ned-banker vil snarest eksplodere, og
det samme vil eurozonen.
Torsdag i denne uge (15. jan.) opgav den Schweiziske Nationalbank deres binding
til euroen, og det skyldtes, at det ikke længere kunne bevares, efter at Schweiz
allerede havde brugt 500 mia. dollar på at forhindre en opskrivning af
schweizerfrancen, og i forventning om stor turbulens i den kommende uge trak
schweizerne ligesom i bremsen og besluttede at lade kursen flyde.
Torsdag i den kommende uge – og dette var, hvad den Schweiziske Nationalbank
anticiperede – vil Den europæiske Centralbank efter al sandsynlighed satse på
den meste gigantiske Kvantitative Lempelse, og foretage ubegrænsede opkøb af
statsobligationer. Den vil gøre det, som Mario Draghi allerede for to år siden,
da euroen havde store vanskeligheder, havde meddelt han ville gøre; han sagde,
at han ville gøre hvad der er nødvendigt for at redde euroen. Og hvad der er
nødvendigt betyder ubegrænset pengetrykning.
Den 25. januar, dvs. på næste søndag, er der valg i Grækenland, og alt tyder på,
at oppositionspartierne, Syriza og de Uafhængige Grækere, vil vinde majoriteten,
og de har allerede meddelt, at de i dette tilfælde vil annullere Trojkamemorandaet, det memorandum, der tvang den græske befolkning til at lide den
mest utålelige smerte, nedskæringer, forøgelse af selvmordsraten, forøgelse af
dødsraten. Man har netop nu en folkelig opstand imod dette. Hvis disse
oppositionspartier vinder, så vil det efter al sandsynlighed blive begyndelsen
til enden for euroen; for hvis EU-kommissionen kapitulerer over for Syrizas krav
om at droppe nedskæringerne, vil det brede sig som en steppebrand til Italien,
Spanien, Portugal og Frankrig, og sandsynligvis til mange andre lande.
Og hvis de (EU-kommissionen) ikke gør det, så vil ultimatummet sandsynligvis
være, at Grækenland vil forlade eurozonen, og så vil det brede sig som en
steppebrand.
Men det går ikke bedre med Wall Street, fordi for-store-til-at-lade-gå-nedbankerne, der allerede nu gisper desperat efter den sidste luft, har spekuleret
og investeret i skifergas og -olie, og de har akkumuleret en gæld på omkring 1
billion dollar, som det var meningen skulle tilbagebetales gennem en oliepris på
80, 100 eller 120 dollar per tønde, og ikke 45 dollar, hvilket er den aktuelle
pris. Og oven i dette har de samlet sig udestående derivater af forskellig art
til omkring 20 billioner dollar.

Dette har skabt en situation som under krisen på det sekundære ejendomsmarked i
2007, hvor mange mennesker, pga. sammenbruddet i huspriserne, havde huslån, der
var langt dyrere end prisen for deres hus, og det førte til nedsmeltningen af
det sekundære ejendomsmarked, der igen førte til kollapset af Lehman Brothers i
2008 og systemets potentielle forsvinden.
Det betyder, at det transatlantiske finanssystem står umiddelbart foran sin
undergang. Og i betragtning af, at dette system har for omkring 2 billiarder
dollar i udestående derivater, findes der ingen måde, hvorpå disse penge kan
blive betalt, ikke gennem bail-out (statslige redningspakker), og ikke gennem
bail-in (konfiskering af bankindeståender). Og det er grunden til, at vi
befinder os på randen af Tredje Verdenskrig.

Krigsfaren
For det er sammenbruddet af det transatlantiske system, der er den virkelige
udløser af krigsfaren. Den åbenlyse udløser er krisen i Ukraine, men i
virkeligheden står vi og ser på en geopolitisk konfrontation med Rusland, og med
Kina. Og når Gorbatjov, som er vellidt i Vesten, men ikke så populær i Rusland,
nu går ud og forsvarer Putin i en virkelig dramatisk ændring af sine meninger,
og advarer om, at hvis det kommer til krig over Ukraine, vil det føre til en
storkrig, hvor atomvåben vil blive brugt, og det vil føre til civilisationens
udslettelse, så kan jeg blot sige, at det absolut er tilfældet.
Lige nu har vi en amerikansk militærholdning, og en ditto fra NATO, der opererer
ud fra en førsteangrebs-doktrin. De har udvidet NATO mod øst og omringet
Rusland. USA har vedtaget en såkaldt Prompt Global Strike-doktrin, som betyder
en førsteangrebs-doktrin. Det globale, amerikanske missilforsvarssystem er et
førsteangrebssystem. Og USA er i færd med at modernisere hele sit
atomvåbenarsenal til dette formål.
I sidste uge udkom der en ny rapport i Washington, hvor International Security
Advisory Board, der rådgiver udenrigsminisiteriet, og som består af tidligere
regerings- og militærfolk, sagde: Åh, det er så forfærdeligt. Vi må anerkende
den kendsgerning, at vi har kontradiktoriske relationer med Rusland, og den
umiddelbare årsag er naturligvis Ukraine og Krim. Og nu er en største fare den,
at en af siderne fejlberegner den andens intentioner. Det er meget bekymrende,
for Rusland er overbevist om, at USA ønsker, at der skal komme en anden regering
i Rusland, og at vi arbejder hen imod en førsteangrebs-kapacitet. Det gør vi
naturligvis ikke, men hvis vi bare siger sådan, vil de ikke tro på os.

Men Rusland har altså stadigvæk det største atomvåbenarsenal uden for USA, nok
til at ødelægge USA på en eftermiddag.
Det er, hvad det drejer sig om, og Rusland opfinder ikke disse trusler – de er
meget virkelige. Og derfor udarbejdede Rusland julen over, i respons til dette,
en ny, russisk militærdoktrin, i hvilken de siger, at de på deres side
forbeholder sig retten til at tage atomvåben i brug for at forsvare sig mod et
amerikansk førsteangreb. De investerer i nye, strategiske ubåde. De installerer
ICBM’er på tog, så de ikke er så nemme at ramme. De moderniserer på deres side
deres atomkapacitet og deres evne til at tage sigte.
I december-nummeret af The Nation, et blad, var der en artikel af hr. Postol,
hvori han meget detaljeret beskrev USA’s førsteangrebs-holdning og sagde, at det
er en fundamental fejltagelse, begået af dem, der har gjort dette, at antage, at
det skulle være muligt at neutralisere en modstanders gengældelsesangreb (som
svar på et førsteangreb). For der en fundamental forskel på en konventionel
krig, hvor man forsøger at ødelægge så meget af fjendens som muligt, og så er
fjenden besejret. Men i en atomkrig kan man ikke gøre dette, og han laver en
kompliceret beregning, der siger, hvorfor russerne i alle tilfælde har 6
minutter tilbage til at lancere deres kapacitet, når de først opdager, at de er
blevet angrebet. Og dette betyder udslettelse.

Hvordan kunne det ske?
Hvordan er det muligt, at vi, 70 år efter afslutningen af Anden Verdenskrig,
virkelig står på randen af Tredje Verdenskrig? Hvad var det, der gik så gruelig
galt, at vi nu står der?
—————————————————(Anden halvdel af Helgas tale følger snarest på dansk. Hun går her tilbage til
Berlinmurens fald og den forpassede chance for at skabe en ny fredsorden for det
21. århundrede, og fortsætter med den nye, internationale, retfærdige,
økonomiske verdensorden, der nu er ved at blive skabt med BRIKS-nationerne og
allierede nationer, som USA (og selvfølgelig også Europa) snarest må tilslutte
sig, og med virkeliggørelse af Verdenslandbroen (’Den nye Silkevej’) som
alternativ til atomkrig og menneskehedens mulige udslettelse, og som Schiller
Instituttet har kæmpet for i 20 år. Stay tuned!)

Mens du venter:
Vi anbefaler, at du hører hele Helgas hovedtale h e r .
Se også: Helga Zepp LaRouche: I anledning af 25-året for Berlinmurens fald
Vi anbefaler desuden, at du kommer til vores møde den 31. januar
k l . 1 4 med deltagelse af en af vore internationale ledere, og at du mobiliserer
alle venner og bekendte til også at komme til mødet, der vil dreje sig om det
europæiske aspekt; hvad vi her i Europa kan gøre for at udbrede det nye
alternativ med BRIKS-samarbejde for global udvikling og økonomisk retfærdighed,
i stedet for den meget virkelige og overhængende fare for en atomar
udslettelseskrig, der i allerhøjeste grad også vil involvere Europa, som Helga
ovenfor beskriver.
S e vores banner om mødet.
S e o g s å : Lyndon LaRouches åbningstale til ovenstående konference (dansk).

Fra LaRouche-bevægelsen 16. jan.
2015:
Kampen for New York intensiveres
Kampen for USA’s overlevelse er nu centreret omkring to skarpt adskilte billeder
af New York City: Det New York City, som stod for vores første finansminister
Alexander Hamilton, der smedede den føderale, forfatningsmæssige republik
omkring princippet om national kredit og nationalt bankvæsen, versus Wall
Streets forræderi, fra Hamiltons morder Aaron Burr til nutidens Jamie Dimon og
resten af de for-store-til-at-lade-gå-ned-pirater, der, såfremt de får lov at
fortsætte, har stjålet nationens fremtid.
Lørdag, den 17. jan. intensiveres kampen med den seneste i en række af Schiller
Institut konferencer på Manhattan , der tilsigter at samle borger-patrioter, der
har fået nok af Wall Street og City of London, og som er rede til at kæmpe.

Under diskussioner med kolleger torsdag den 14. jan. fremhævede Lyndon LaRouche,
at vi nu går ind i en periode, hvor oprøret mod Wall Street kan bryde ud i en
kraft for en revolutionær, politisk forandring.
»Vi står på randen af denne form for pludseligt, revolutionært skift«,
understregede LaRouche.
Der er beviser for, at der overalt gærer en anti-Wall Street følelse. I denne
uge genfremsatte kongresmedlem Marcy Kaptur (D-Oh.) lovforslag HR 381 for en
genindførelse af Glass-Steagall, loven fra Franklin Roosevelt-æraen, der opdelte
den Store Depressions for-store-til-at-lade-gå-ned-banker i totalt adskilte
kommercielle banker, der faldt ind under beskyttelse fra FDIC (USA’s
indskudsgarantifond, -red.), og investeringsbanker, der ikke nød statslig
beskyttelse af deres hasardspil. Lovforslaget har nu 16 medsponsorer. Et
lignende lovforslag blev fremsat i Senatet under sidste senatssamling af
Elizabeth Warren (D-Mass.), Maria Cantwell (D-Wa.), John McCain (R-Ariz.) og
Angus King (I-Vt.) og må omgående atter indgives.
I Vesteuropa, hvor bankerne er på randen af sammenbrud, afkoblede den
Schweiziske Nationalbank francen fra euroen og steg omgående 40 % i værdi mod
euroen, før den atter faldt en smule. Schweizerne ved, at euroen er dømt til
undergang i en snarlig fremtid, med den forventede annoncering næste torsdag fra
Den europæiske Centralbank af et tyfonagtigt program med ’kvantitativ lempelse’,
samt med de kommende, græske valg, der kunne signalere den totale afslutning af
eurosystemet.
Det bankerotte, transatlantiske banksystems ustabilitet holder Wall Street i en
desperat tilstand. Jamie Dimon sagde til analytikere og finansreportere onsdag,
at »bankerne er under angreb«. Kendsgerningen er den, at det amerikanske folks
had til Wall Street vokser – og alt, hvad Citibank, JPMorgan Chase, Bank of
America, Goldman Sachs, Morgan Stanley og Wells Fargo foretager sig, gør tingene
værre for dem. At kongressen åbenlyst er blevet betalt for at fjerne de ynkelige
små restriktioner, der er tilbage i Dodd/Frank-loven, har båret ved til bålet af
en stærk modreaktion.
Der er ingen anden valgmulighed end at genindføre Glass/Steagall som Første
Trin af genoplivningen af Hamiltons principper, der er den eneste anvendelige
løsning. Ved at vende tilbage til Det amerikanske System ville USA blive en
natulig allieret til BRIKS-landene, der har påbegyndt et nyt system med
internationalt samarbejde mellem suveræne nationalstater, der er gået sammen for
at forfølge menneskehedens fælles mål.

Alternativet er fremstødet for krig, der kommer fra de samme, desperate Londonog Wall Street-kredse. I Europa er der skræmmende tegn på en genopblussen af
neonazistiske idéer, der breder sig fra Sektor Højre og relaterede kræfter i
Ukraine til Tyskland og andre dele af Europa. LaRouche sagde til kolleger i dag,
at frygten for en sådan neo-fascistisk genoplivning spreder rædsel blandt tyske
politikere, især Angela Merkel. Han tilføjede, med afsky, at Angela Merkels
manglende, officielle fordømmelse af den ukrainske premierminister Jatsenjuks
afskyelige, offentlige bemærkninger i Berlin om Sovjetunionens invasioner af
Ukraine og Tyskland under Anden Verdenskrig, var »utrolig i nutidens Tyskland«.
LaRouche satte denne kapitulation og frygt op imod den modige holdning, som
Frankrig indtog som reaktion mod sidste uges terrorangreb i Paris. Hollande og
Frankrig blev udset som mål, fordi de er ved at bryde væk fra det britisk-ledede
krigsfremstød mod Rusland, og fordi de er ved at få tilslutning fra andre, mere
fornuftige europæere, der er fortalere for en genoplivning af samarbejde med
Rusland som den eneste mulighed for at undgå krig, og den eneste måde, hvorpå
nogle af de mest presserende problemer i verden i dag kan løses – inklusive
truslen om terrorisme og asymmetrisk krigsførelse, der kommer fra de anglosaudiske monarkier.
Det er i denne sammenhæng, at Manhattan-begivenheden lørdag eftermiddag er af
historisk betydning.

Foto: Alexander Hamiltons Første Nationalbank

Fra LaRouche-bevægelsen 15. jan.
2015:
Wall Street/London-bankerot optrapper
momentum for verdenskrig
Lyndon LaRouche advarede onsdag om, at den eskalerende krise med krig omkring
Ukraine, der har Rusland som sit mål, drives frem af desperationen, der kommer

fra London og Wall Street over deres overhængende, totale bankerot. Denne
desperation kom atter til udtryk onsdag, da Wall Street hamrede lov HR 37
igennem den amerikanske Kongres; endnu en afregulering af derivatboblen.
Lovforslaget var blevet nedstemt i sidste uge, og Wall Streets republikanske
lederskab i Kongressen genfremsatte omgående lovforslaget til en ny afstemning,
der denne gang blot krævede simpelt flertal.
De er tydeligvis klar over, at hele den transatlantiske finansboble er på den
yderste rand, og de kan ikke engang vente i et anstændigt tidsrum, før de
gennemtrumfer nye garantier for bank-bailout. Dette er forfatningsstridigt i
kriminel grad.
De samme faktorer er i spil i den fortsatte sabotage af enhver løsning på
Ukraine-konflikten, der ville nedtrappe de fortsatte provokationer mod generel
krig med Rusland. LaRouche advarede om, at de neonazistiske kræfter i Ukraine
promoveres og støttes af ligesindede kredse i dele af Vesteuropa, inklusive
Tyskland. Den propaganda, der udspys af de tyske medier, advokerer aggressivt
den samme neonazistiske linje, som den ukrainske premierminister Jatsenjuk
spredte under sit besøg i Berlin i sidste uge.
Tag ikke fejl, advarede LaRouche.
»Verden drives hen imod Tredje Verdenskrig, og en mulig, atomar udslettelse,
af Londons og Wall Streets marionet-stemmer. De bruger de anti-russiske
provokationer og hensigten om krig til at aflede opmærksomheden og skjule
sandheden om deres totale bankerot. Millioner af uskyldige borgere ødelægges
på vegne af dette Wall Street/London-oligarki, hvis elendighed man burde gøre
en ende på gennem en organiseret konkursbehandling, der begynder med
genindførelsen af Glass/Steagall-loven«, krævede LaRouche.
LaRouche tilføjede, at der må være regres mod disse London- og Wall Streetforbrydere, og han lovede, at den kommende Schiller Institut-begivenhed i New
York City den 17. januar ville være en vigtig lejlighed til at udløse netop en
sådan regres.
Der er tydeligvis andre kræfter, der allierer sig imod London/Wall Streets
krigsfremstød, som det reflekteredes af marchen i Frankrig med fire millioner
mennesker efter de to jihadist-angreb i Paris i sidste uge. Frankrig har nægtet
at gå i London-fælden – som Merkels Tyskland har – og respondere til den
asymmetriske krigsførelse med yderligere et angreb på sin egen befolkning.
Og den seriøse dækning af den saudiske hånd bag den globale terror efter sidste

uges pressekonference på Capitol Hill med senator Bob Graham, kongresmedlemmerne
Walter Jones og Stephen Lynch og repræsentanter for familierne til ofre for 11.
september under ledelse af Terry Strada, så vel som LaRouchePAC’s webcast den 9.
januar, der leverede en dybtgående afsløring af den anglo-saudiske faktor,
fortsætter. Blot inden for de seneste 24 timer har der været fremragende dækning
af pressekonferencen og saudiernes rolle i Daily Beast, Zerohedge, Russia Today
og Kinas Global Times.
Det anglo-saudiske apparat spiller en central rolle i krigsfremstødet mod
Rusland. At man med fuldt overlæg har presset verdensprisen på olie langt ned
under omkostningsniveauet, er direkte rettet mod Rusland, og Putin-lederskabet i
Moskva er fuldstændig klar over, at de er Londons, Riyadhs og Det Hvide Hus’
mål.

Fra LaRouche-bevægelsen 13. jan.
2015:
Et skift i global politik
Samme dag, som global terrorisme ramte Europa, den 7. januar, udløste
LaRouchePAC og EIR en revolutionær kapacitet, der fuldstændig kan besejre denne
terrorisme og ødelægge dens sponsorer.
Dette supervåben imod global terrorisme er ikke en ny politistatslovgivning i
Cheneys, Bush’ og Obamas stil. Det var for det første, anklageskriftet den 7.
jan. fra højeste niveau i Kongressen, med formanden for Den fælles
Kongresundersøgelse af 11. september, senator Bob Graham, om det saudiske
monarkis ledende rolle i al global terrorisme – efterfulgt af verdensomspændende
mediedækning af pressekonferencen, der stadig finder sted.

Dernæst kom

webcastet den 9. jan. med Jeff Steinbergs særdeles kyndige og detaljerede
afsløring af den britisk/saudiske brug af alle globale terrornetværk. Og
dernæst, udløsningen af en ånd af national enhed og solidaritet i et europæisk
land – den enorme franske demonstration den 11. januar – blandt de mange
europæiske lande, der har mistet deres suverænitet til Margaret Thatchers og
Tony Blairs britiske regeringer, samt den frastødende kongefamilie.
(SE: LaRouchePAC’s »Ophæv hemmeligstemplingen af de 28 sider)

En ophævelse af hemmeligstemplingen af de 28 sider i senator Grahams Fælles
Kongresundersøgelse fra 2002 diskuteres nu i medier og politiske organisationer
i hele verden. Saudiernes ansvar for terrorisme i hele verden, og undertiden det
ultimative britiske ansvar som »moder« for terrorisme imod nationer, debatteres
nu de mest usædvanlig steder – »Meet the Press« på amerikansk Tv, medier i hele
Frankrig, den thailandske presse, RT osv.
At gøre en ende på terrorisme, på »civilisationernes sammenstød«, på
briternes/Obamas forsøg på at ødelægge Rusland, diskuteres alt sammen på højt
niveau i landene allieret med BRIKS, mellem disse og Frankrig, og i Vatikanet.
Lyndon LaRouche karakteriserer en potentiel revolution i politik og anskuelse,
og en revolution, vi har været med til at skabe. LaRouchePAC har optrappet med
en flyveseddel, der allerede uddeles over hele landet, »Top U.S. ’Ally’ Created
9/11 Terror« (teksten til pressekonferencen om de 28 sider). Vi må optrappe
mobiliseringen med denne kapacitet, der blev lanceret sidste onsdag og fredag;
hvis du læser dette, bør du uddele/videresende Teksten fra pressekonferencen til
dit netværk. Terroren eskalerer fortsat; læs nedestående rapporter.
Den globale drivkraft bag terrorisme og truslen om krig – atomkrig – er
sluttelig ikke kun London, men City of London, og Wall Street; bankerne, der er
pakket helt op til ørerne med giftig gæld, og som står over for endnu et krak,
og er fast besluttede på at knække nationer, og fjerne nationers evne til at
regulere eller blande sig i deres forbrydelser på nogen måde. Wall Street og
City er bankerot, deres banksystemer er bankerot. De må besejres på denne front;
men derefter må de gennemgå konkursbehandling, og en ny Glass/Steagall-lov.
I går modtog LaRouche en rapport om de nye forslag fra de ledende, græske
partier om en europæisk konference for at nedskrive den græske gæld i en aftale
– og han insisterede på, at det må være hele det City-dominerede, europæiske
banksystem, der reorganiseres, fordi det hele er bankerot. De taler kun om en
»græsk« gældskrise for at dække deres bankerotte bagdele ind, sagde han.
Alexander Hamiltons princip om national kredit kan dernæst bruges til at
genoplive og genopbygge økonomier, der er knækket af 20 års spekulative
sammenbrud. LaRouches »Fire Hovedlove«, med Glass-Steagall som den første, må
vedtages.

SE: LaRouches Fire Love (dansk)
Situationen kræver, at vi følger op, uden afvigelser, på denne mobilisering, og
skaffer støtte til den gennem udadrettet organisering.

SE: Erklæring fra den franske leder og LaRouche-allierede
Jacques Cheminade efter marchen i Paris.

SE OGSÅ: Jacques Cheminades erklæring efter angrebet på
Charlie Hebdo i Paris, »Frankrigs 11. september«.

Foto: Søjle med Det amerikanske Storsejl, ‘E pluribus unum’, Af de mange, En.
Lokalitet ukendt.

Fra LaRouche-bevægelsen 12. jan.
2015:

Vi må sænke Wall Street nu!
Under en diskussion søndag aften understregede Lyndon LaRouche, at standarden
for hans organisation er den amerikanske Forfatning. Organisationen må fungere
som en national organisation, snarere end en gruppe lokale organisationer, som
under Konføderationslovene, før Forfatningen blev vedtaget under Alexander
Hamiltons lederskab. Han understregede, at et skift til dette standpunkt må ske
omgående.
I modsat fald har USA og vores organisation kurs mod et snarligt sammenbrud, og
et sammenbrud af den amerikanske organisation ville betyde ødelæggelser for USA,
og for verden.
Kun i samme grad, som vi bevæger os mod en sådan national orientering, der er
fokuseret omkring Manhattan-projektet, har vi nogen troværdighed og nogen
effektiv virkning.
LaRouche understregede, at det, vi laver i Leesburg (Va.), er en fiasko, noget
inkompetent, et sjusket stykke arbejde, og at dette sjuskeri må stoppe. Vi må
nedlukke idéen om lokale organisationer. Hvis vi ikke gør det, er vi færdige,
nytteløse. Dette er den eneste måde, hvorpå vi kan vinde kampen for at redde
nationen og opfylde vores mission.
Det mest afgørende element for at forhindre en termonuklear krig er
nødvendigheden af at lukke Wall Street ned. Wall Street må hives ned nu,
direkte. Hvis dette forsømmes, eller vi nøjes med noget mindre betydningsfuldt,
så vil vi fejle. Vi må direkte sænke Wall Street. Spørgsmålet om Wall Street er
det kritiske punkt, det afgørende spørgsmål.
Fremstødet mod Wall Street må gennemføres i sammenhæng med det, der skete onsdag
med pressekonferencen

om ophævelsen af hemmeligstemplingen af de 28 sider om

saudiernes rolle i 11. september-angrebet, samt Jeff Steinbergs webcast fra
fredag.
Hvis vi går tilbage til januar 2001, ni måneder før 11. september, afslørede
Lyndon LaRouche selv det faktum, at Bush/Cheney-regeringen ville satse på en
’Rigsdagsbrand’. Og på selve dagen, den 11. september, afslørede LaRouche
Bush/Cheney-regeringens medskyldighed i det, der skete den dag.
Men LaRouche understregede, at det, Jeff Steinberg gjorde under fredagens
webcast, er den eneste, kompetente, offentlige fremstilling af den anglo-

saudiske rolle i 11. september, som nogen sinde er blevet fremstillet for
verden.
Kombinationen af disse to spørgsmål er nøglen til sejr – sænkningen af Wall
Street nu, med LaRouches Fire Love, samt afsløringen af det anglo-saudiske
ansvar for 11. september og deres politik med folkemord, som det skete under
onsdagens pressekonference og fredagens webcast.
Ingen af disse to spørgsmål har fået effektiv repræsentation som førende
spørgsmål af vores organisation. Andre spørgsmål vil ikke give os sejren.
LaRouche understregede, at det, der netop er sket i Frankrig, ikke kunne være
sket uden onsdagens pressekonference om de 28 sider. Terrorangrebet i Frankrig
var, som Helga Zepp-LaRouche understregede, uden tvivl et bevidst forsøg på at
gøre den franske befolkning rædselsslagen og intimidere den franske præsident
Francois Hollande, der kun få dage før terrorangrebet havde krævet en ophævelse
af sanktionerne mod Rusland.
Men det franske folk lod sig ikke intimidere. De svarede igen med den største
demonstration i Frankrig, siden Anden Verdenskrig.
Som LaRouche understregede det, så kommer kampen i Frankrig fra det franske
folk. Frankrig er netop nu heroisk. Som et resultat kan Frankrig bryde ud på en
revolutionær måde, med en global virkning, som kan have en indvirkning på
Grækenland. Faktisk kan det, der i øjeblikket sker i Frankrig, stoppe atomkrig.
LaRouche understregede, at hvis vi havde fokuseret på de to spørgsmål, som han
identificerede, ville vi være langt foran. Men det gjorde vi ikke, og som et
resultat kom vi til at sidde fast. Vi må nu gå hele vejen, langt nok og hurtigt
nok til at få jobbet gjort. Ved at nedlukke Wall Street og pille det anglosaudiske imperium ned, kan vi forandre historien.
Helga Zepp-LaRouche afsluttede telefonkonferencen med at understrege, at denne
måned er den vigtigste i vort liv.

Fra LaRouche-bevægelsen 9. jan. 2015:
Voksende tegn på Wall Street/Londondesperation
Faren for generel krig – termonuklear krig – mod Rusland, der kommer fra den
truende bankerot af Wall Street og City of London, er helt klart drivkraften bag
desperate handlinger fra hele dette oligarkiske apparat. Dette er blevet
reflekteret i de sidste 24 timer på både de finansielle og strategiske
krigsfronter.
Først og fremmest kom angrebet på ugebladet Charlie Hebdos kontorer i Paris.
Dette er et forvarsel om yderligere terrorhandlinger af denne art, advarede
Lyndon LaRouche i torsdags. »Dette kommer fra London og er en del af det
britiske krigsfremstød. Deres politik er massiv befolkningsreduktion, og
anvendelsen af terrorinstrumenter må forstås i denne sammenhæng.«
LaRouche advarede om, at briterne vil spille på begge sider af islam/anti-islamorkestreringen.
»Terrorisme er terrorisme, uanset den specifikke etiket«, hævdede LaRouche.
»Det vil kræve en del seriøst og kompetent efterretningsarbejde at besejre
dette truende angreb.«
LaRouche tilføjede, at angrebet i Paris må ses som en advarsel om lignende
aktioner, som vil bryde ud andre steder.
»Undervurder ikke«, fortsatte LaRouche, »betydningen af pressekonferencen på
Capitol Hill i onsdags med tidligere senator Bob Graham og de nuværende
kongresmedlemmer Walter Jones og Stephen Lynch sammen med familierne til ofre
for 11. september. De fangede virkelig den saudiske – faktisk den anglosaudiske – hånd på højeste niveau bag al alvorlig global terrorisme. Dette er
en meget vigtig afsløring af den virkelige terrortrussels natur, som er
styret fra højeste niveau.«
Der er da også allerede ved at komme beviser op til overfladen, der indikerer en
klar, britisk hånd bag terrorangrebene i Paris. Torsdag aften afslørede Daily
Telegraph klare forbindelser mellem en af gerningsmændene i Paris og Abu Hamza,
der igennem mange år har rekrutteret folk til jihad med base i Finsbury Park
moskeen i London. Abu Hamza blev domfældt ved en amerikansk statslig domstol

sidste år for at sponsorere terrorisme, men under sin rettergang var hans
forsvar, at han arbejdede på vegne af MI5, Storbritanniens modstykke til FBI.
Den samme desperation, der er drivkraften bag den nye bølge af terrorisme i stil
med 11. september, driver også republikanske kongresledere til at bøje sig for
Wall Streets krav om omgående garantier for ubegrænset bail-out gennem
skatteborgernes penge af deres totalt bankerotte finansboble. Samtidig presser
de også på, som Lyndon LaRouche advarede, for at få indført onde nedskæringer,
der har Amerikas fattigste og mest sårbare som målgruppe – gennem nedskæringer i
madkuponer og social bistand til handicappede og veteraner. Dette er nøjagtig
det samme som den britiske politik for radikal befolkningsreduktion.
LaRouche har for nylig forudsagt, at det republikanske lederskab i Kongressen
meget snart vil blive lige så forhadt som Obama.
Republikanere i Repræsentanternes Hus, der responderede til den fortsatte rædsel
på Wall Street for en snarlig nedsmeltning, forsøgte onsdag at hamre endnu en
Wall Street bail-out-lov igennem – og de blev slået af en disciplineret,
demokratisk afstemning. Snarere end at udnytte deres flertal i Huset, brugte
republikanere nogle procedureregler til at gå uden om Husets Komite for
finansielle tjenesteydelser og kræve en omgående afstemning om lovforslag HR 37,
en samling forholdsregler for afregulering, inklusive yderligere to års
forlængelse af sidste frist-datoen fra juli 2017 for banker til at sælge ud af
deres kautionerede gældsforpligtelser og fjerne alle kautionsforpligtelser på
derivatkontrakter. Alle demokrater for nær 35 stemte »nej«, og forholdsreglerne
blev nedstemt med seks stemmer (vedtagelse kræver et to tredjedels flertal).
Demokrater, inklusive senator Elizabeth Warren, og kongresmedlemmer Maxine
Waters og Keith Ellison, var stadig rasende over Obama-Jamie Dimon-svindelen i
december, der ophævede forbuddet mod bail-out fra FDIC (den amerikanske,
statslige indskudsgarantifond) af futures-derivater på råmaterialer, og selv
leder af mindretallet, Nancy Pelosi, mobiliserede demokratisk opposition.
Mens dette var en begrænset, men nyttig, sejr for bagtroppen, så forråder det
det fortsatte Wall Street-hysteri og åbner dørene for Lyndon LaRouches ægte
løsning: Driv Wall Street til bankerot ved at gennemføre hans Fire Hovedlove,
med genindsættelsen af den originale Glass/Steagall-lov fra 1933 som den første.
I en lignende desperat handling var den ukrainske premierminister (Victoria
Nulands »vor mand Jats«) i Berlin i torsdags, hvor han mødtes med den tyske
kansler Merkel og pressede på for yderligere konfrontation med Rusland og med
præsident Putin i særdeleshed. Mens den franske præsident Hollande har ydet
modstand mod det fortsatte angreb mod Rusland og har presset på for, at

Normandiet-gruppen af statsoverhoveder fra Ukraine, Rusland, Frankrig og
Tyskland snart skal mødes i Kasakhstan for at løse Ukrainekrisen, leverede
Jatsenjuk et aggressivt angreb på Putin og beskyldte Rusland for at stå bag
hackerangrebet på den tyske regerings computere og beskyldte Putin personligt
for at sende horder af »banditter« ind i Østukraine. Merkel gjorde intet forsøg
på at modsige Jatsenjuks skandaløse provokationer.
Tilbage før årsskiftet advarede LaRouche allerede om, at de allerførste dage og
uger i 2015 ville blive opgørets øjeblik på global skala. Begivenhederne i de
seneste 48 timer viser blot, hvor præcise hans advarsler har været.

RADIO SCHILLER den 8. januar 2015:
Efter angrebet i Frankrig

Stort »terrorangreb« i Paris i dag
Paris, 7. jan. 2015 (Nouvelle Solidarité) – I morges kl. 11:26 tiltvang tre
hætteklædte personer i sort tøj og bevæbnet med Kalashnikov-geværer og
kropsbårne raketkastere sig adgang til den bygning, der rummer det franske,
satiriske ugeblad Charlie Hebdo, i det indre af Paris, hvor de gennemførte et
skudangreb, der varede fem minutter, og dræbte 12 mennesker, herunder to
politibetjente, der kom til gerningsstedet for at gribe ind. Blandt de dræbte
var en stor del af dette meget populære ugeblads redaktion, der var samlet til
deres ugentlige redaktionsmøde. Det omfatter flere af bladets stjernereportere
og talentfulde karikaturtegnere, som af den franske offentlighed er velkendt
under navnene Charb, Cabu, Wolinski og Tignous, samt den venstreorienterede
økonom Bernard Maris, et medlem af bestyrelsen i Bank of France, og som også er
en del af bladets redaktion.
Ligesom ved andre, nylige begivenheder i Frankrig, rapporterer en politibetjent
og flere journalister, der overlevede angrebet, at »terroristerne« kaldte sig
al-Qaeda-tilknyttede og råbte »Allahu Akbar« og »Profeten vil blive hævnet«.
Ifølge rapporterne talte de fransk som en indfødt.

Alt imens der må indsamles meget mere efterretningsmateriale, så lyder en
førsteevaluering på, at vi er vidne til et fuldt optrappet forsøg på at styrte
Europa ud i et kaosscenario, hvor man bevidst sætter forskellige sektioner af
befolkningen op imod hinanden – pro-immigration imod anti-immigration; promuslimer vs. anti-muslimer – på et tidspunkt, hvor de tværtimod burde forene sig
for at konfrontere tidens store, strategiske spørgsmål, finanskrakket og faren
for krig.
Det såkaldte »islamistiske« angreb imod Charlie Hebdo kommer kun fire dage efter
angrebene på tre moskéer i Sverige, hvor det fremmedfjendske Demokratiets Parti
har fordoblet sin styrke siden 2010. I Nederlandene har Geert Wilders-tilhængere
fra Frihedspartiet på deres blogs skrevet, at de fuldt ud støtter disse aktioner
i Sverige, og at de vil gøre det samme i Nederlandene. Angrebet i Frankrig
kommer også på et tidspunkt, hvor demonstrationer i Tyskland for og imod
immigration mobiliserer tusinder af mennesker hver mandag, under anførelse af
PEGIDA (Europæiske Patrioter imod Islamisering af Vesten), med 18.000 mennesker
i Dresden alene den 5. jan.!
Selve bladet Charlie Hebdo har leget med denne eksplosive ild i nogen tid. I
2006 var det dem, der publicerede de fornærmende Mohammed-tegninger, efter
Danmarks Jyllandsposten og den franske avis France Soir. Dengang rapporterede
CounterPunch, et venstreorienteret blad med base i USA, at den neokonservative
Daniel Pipes, stifter af Middle East Forum, var den, der leverede
karikaturtegningerne til Jyllandsposten. Dengang havde Geert Wilders erklæret,
at Koranen var det samme som Mein Kampf. Da han blev sagsøgt for det, meddelte
Middle East Forum stolt, at de finansierede Wilders’ advokatforsvar. Desuden
stiftede Robert Spencer, en af Pipes’ venner, Jihad Watch, og hele denne
operation på det tidspunkt blev koordineret gennem Middle East Media Research
Institute, MEMRI, en neokonservativ organisation stiftet af Randolph Foundation
og Rådet for Udenrigsanliggender (CFR), hvor man finder Donald Rumsfeld, John
Ashcroft, Bernard Lewis, Irving Kristol fra PNAC (Project for the New American
Century), etc.
Denne gang var Charlie Hebdo igen i færd med at gå videre med endnu en
provokation. Forsidehistorien på deres nye udgivelse var om Michel Houellebecq,
en professionel »provokatør«, der netop har udgivet en roman, Soumission
(underkastelse). Bogens scenarie er, at, i 2025, sætter et fransk præsidentvalg
Marine Le Pen op imod en muslimsk kandidat, der støttes af højrefløjspartiet
UMP, Socialistpartiet og andre etablerede partier. Han vinder faktisk og kører
en god politik generelt, inklusive fred og økonomisk udvikling, bortset fra, at
alle kvinder skal bære slør, holde op med arbejde uden for hjemmet, osv.!

Alle aktørerne i denne tragedie har tydeligvis blevet profileret med en masse
sminke for at skabe en vis virkelighedstro fremtoning. Operationens specifikke
mål er endnu ikke klart. Jacques Cheminade, en associeret til LaRouche, har i
forskellige erklæringer bemærket, at »dette er et terrorangreb imod Frankrig« og
har opfordret til »national solidaritet« for at håndtere krisen, samt sagt, at
den virkelige fjende er »finansmagten«. Han bemærkede også, at angrebet blev
udført af »professionelle«. I en svag erklæring foran Charlie Hebdos kontorer,
opfordrede den franske præsident Francois Hollande til »national enhed« og til,
at Frankrig besvarede dette angreb med enhed.

Hvorfor USA må gå med i BRIKS:
– Kapitel II: Imperiesystemet er dødt
og må nu fjernes
Alene den foranstående forkortede opsummering af den eksplosive
udviklingsproces, som BRIKS har udløst på denne planet, gør det påfaldende
imponerende potentiale klart, som dette tilbyder med hensyn til at bringe
menneskeheden frem til det højeste niveau af samarbejde og udvikling, der
nogensinde er opnået. Men det er ikke tilstrækkeligt simpelt hen at tilbyde og
bygge denne mulighed, og så håbe på det bedste. Det britiske Imperium, hvis
blotte eksistens er truet af denne proces, og som bekæmper den indtil døden, må
fjernes, og det århundredgamle oligarkiske imperieprincip må bandlyses fra
planeten én gang for alle.

Download (PDF, Unknown)

Fra LaRouche-bevægelsen 6. jan. 2015:

Mobiliser ud fra en ’Ny økonomisk
platform’ i Hamiltons tradition
Gyset fra et ubetaleligt gældskrak, der stammer fra eurozonen og de kollapsende
oliepriser, fejede mandag over verdensmarkederne og fik bankaktier i hele Europa
og USA til at styrtdykke.
Hvis det var nødvendigt med en respons på weekends lækage om, at kansler Merkel
og hendes team har pralet med, at de var parat til at eskortere Grækenland ud af
euroen, så gav markederne denne respons. De er ikke parat til endnu en græsk (og
spansk, og italiensk osv.) gældskrise, fordi de befinder sig i en dyb, dyb krise
med nulvækst med en anti-russisk finanskrigspolitik, der er blevet påtvunget
Europa, og som er i færd med at føre til både et finanskrak og til krig.
Så snart det i sidste måned kom frem, at Grækenland skulle afholde nyvalg til
parlamentet den 25. januar, udløst af genforhandling af landets gæld, advarede
EIR’s stiftende redaktør Lyndon LaRouche om, at den nye gældskrise ikke ville
begynde umiddelbart efter 25. januar, men omgående i begyndelsen af januar, og
at det, der virkelig stod på spil, var en krig med atommagten Rusland. Nu, hvor
vi befinder os ved foden af gældskrakkets bjerg, siger nogle højtplacerede
europæiske lederskikkelser, »Nu er det nok; vi må ud af denne krise; hvordan
kommer vi ud af krigssituationen?« Søndagens advarsler fra den franske præsident
Hollande (»Vi må stoppe sanktionerne nu«) og fra den tyske vicekansler Gabriel
(»husk, at Rusland er en atommagt!«) var langt mere alvorlige end tidligere
advarsler; og det var kun de mest bemærkelsesværdige blandt andre advarsler, der
kommer fra Italien, fra Østeuropa og selvfølgelig fra selve Rusland, der
tilbyder at erstatte konfrontation med samarbejde mellem EU og den Eurasiske
Økonomiske Union.
I USA blev Wall Street-gyset med et fald på – 2 %, anført af et brat fald i
bankaktier, fremprovokeret af endnu et fald i oliepriserne og de uhyrlige Wall
Street-investeringer i derivater i disse råvarer til en værdi af titals
billioner dollars. Det statslige energiinformationskontor udgav en prognose, der
sagde, at olieforbruget i første halvdel af 2015 ville falde med yderligere 1
mio. tønde om dagen i forhold til anden halvdel af 2014; i sig selv et tegn på
det igangværende økonomiske fald i det transatlantiske område, med centrum i
Europa. Og alligevel fortsætter Obama i bedste Nero-stil med at forfølge en
politik, skabt i London, med at »tvinge Rusland i knæ« ved hjælp af sanktioner
og de samme dyk i oliepriserne, som truer med at forårsage en Wall Streeteksplosion.

Men denne politik vil også forårsage en eksplosion i verden, i form af krig.
Hvordan vi kommer ud af denne eksistentielle krise? Den »nye økonomiske
platform«, som Lyndon LaRouche vedholdende har foreslået, siden marts-juni i
2014, udtrykt gennem fire fundamentale love for den økonomiske politik, betegner
en tilbagevenden til de principper i traditionen efter Hamilton, på hvilke USA’s
oprindelige union og hurtige økonomiske vækst var baseret. Denne genoplivning af
principperne vil give USA – og Europa, hvis hun følger efter – muligheden for at
slutte sig til den nye orden for gensidig vækst og produktivitet, som tilbydes
af BRIKS og allierede nationer, især gennem Kinas politik.
Ved et betydningsfuldt offentligt arrangement i New York City den 17. januar,
mindedagen for Martin Luther King, vil ledende amerikanske aktivister samles for
at mobilisere for denne politik, og begivenheden vil blive fulgt på møder
internationalt. Arrangementets tema er: »BRIKS-nationer genopliver dr. Martin
Luther Kings drøm: Økonomisk retfærdighed er en umistelig ret«. Denne begivenhed
vil blive et vendepunkt i menneskehedens afværgelse af den krise, der nu
intensiveres.

Billede: Enden på
Systemet

EIR FOKUS 2. januar 2015:
Gå med i BRIKS, eller stå over for
Wall Street-krak og krig.
Af EIR’s redaktører
29. dec. 2014 – Et nyt system for økonomiske og strategiske relationer mellem
suveræne nationer, centreret omkring BRIKS og deres allierede, er klar til at
dominere verden i 2015. Dette nye arrangement holder i sin hånd løftet om at
befri verden for Det britiske Imperiums, og dets satrapiers, inklusive Saudi
Arabien, Wall Street og USA’s nuværende præsidentskab, barbariske kvælertag.
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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!

RADIO SCHILLER den 5. januar 2015:
Grækenland kan udløse finanskrak
Med formand Tom Gillesberg

EU flipper ud: ’Det forkerte
resultat’ i græsk valg
kunne fremkalde en ’massiv krise for
euroen’
3. jan. 2015 – På trods af erklæringer fra tyske regeringsrepræsentanter om, at
en græsk gældskrise kunne inddæmmes, advarede Deutsche Welle, Tysklands
officielle, internationale nyhedskanal, om, at Grækenland kunne styrte Europa ud
i en krise om valutaen igen i 2015. De erklærede, at hvis oppositionspartiet
Syriza vinder valget i denne måned, vil tilliden på finansmarkedet sandsynligvis
blive »rystet«. De citerer præsidenten for EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker,
for i en åbenlys intervention og ikke særlig underfundig trussel at sige,
’Grækerne ved udmærket, hvad et forkert valgresultat ville medføre’.
DW citerer dernæst en analyse fra Goldman Sachs: I tilfælde af, at en regering
under ledelse af Syriza ikke længere ville betale sin gæld, hvilket ville føre
til et
»alvorligt sammenstød mellem den græske regering og internationale ledere,
kunne den Europæiske Centralbanks afbrydelse af tilførsel af likviditet til
de græske banker potentielt endda føre til en forlænget ’banklukkedag’, efter
Cypern-modellen«.
De hævder, at en græsk betalingsstandsning
»selvfølgelig ville indvirke på andre stater, der har en besværlig gæld:
risikopræmier for Cypern, Italien, Portugal og muligvis Frankrig … Dette
ville så igen være gift for de offentlige budgetter, som skal anvendes til
investeringer, i modsætning til forøgede rentebyrder«.

Den tyske regering ville acceptere

Grækenlands udtræden af euroen, siger
Der Spiegel
3. jan. 2015 – De store tyske og østrigske avisers websider har opfanget en
kort, nummer-et-nyhed i Der Spiegel, som blev udlagt sent lørdag aften (kl. 18),
der citerer tyske regeringskredse, som siger, at den tyske regering nu ville
acceptere en græsk udtræden af euroen, hvis det blev nødvendigt. Nyheden
præsenteres som et radikalt skift fra finansminister Wolfgang Schäubles og
kansler Angela Merkels side. Ifølge pressens rapport anser de dette for det mest
sandsynlige resultat i et valg, hvor en valgsejr til Tsipras ikke længere er en
trussel mod systemet; de angivne grunde er de væsentlige fremskridt, siden
krisen toppede i 2012; den rensede situation i Irland og Portugal; samt
eksistensen af Den europæiske Stabiliseringsmekanisme (ESM) og bankunionen.
Den relevante passage i begyndelsen af nyhedsrapporteringen, der angiveligt
skulle være en »indledende rapport«, som andre aviser kalder det, siger:
»I modsætning til dens aktuelle linje, er den tyske regering, iflg. Der
Spiegels information, parat til at lade Grækenland træde ud af eurozonen, om
nødvendigt. Kansler Angela Merkel og finansminister Wolfgang Schäuble (begge
CDU) anser det for håndterbart, at Grækenland udtræder af den fælles valuta.
Ifølge regeringskredse skyldes dette de fremskridt, som eurozonen har opnået,
siden krisen toppede i 2012.«
Dette er, selvfølgelig, et forsøg på at »fløjte muntert, mens man går forbi
kirkegården«, som vi har hørt fra flere sider i de seneste dage. Det er
imidlertid virkelig et betydningsfuldt skift, hvis den tyske regering, der
hidtil altid har insisteret: der er intet alternativ til euroen, og enden på
euroen er enden på Europa, nu siger, at et land kan forlade enhedsvalutaen uden,
at himlen falder ned. Virkeligheden i dette tilfælde er, at andre lande
selvfølgelig omgående vil følge efter.
Spørgsmålet, om et land kan forlade euroen og forblive i EU, diskuteres også.
Der Spiegel citerer en »højtplaceret valutaekspert«, der siger, at »hvis det
bliver nødvendigt, vil erfarne juraeksperter finde et svar på dette spørgsmål«.
Under det internationale finanssystems aktuelle, ekstremt usikre situation vil
sådanne erklæringer forhindre enhver falsk stabilitet før det græske valg om tre
uger. Har nogen trukket stikket ud i Europa, for at udløse et sammenbrud og
omgående frembringe et finansdiktatur (bail-in; dvs. ekspropriering af

bankindeståender, -red.), under påskud af at forhindre et finansielt kaos? Er
det et forsøg på at begrænse skaden efter Schäubles trussel om, at Grækenland
hellere måtte stemme rigtigt? Eller er der faktisk nogen i Tyskland, der ønsker
at komme ud af eurosystemet i sidste minut?
Dette kunne blive et Schabowsky-øjeblik (Schabowsky var den østtyske
partifunktionær (fra Tysklands Socialistiske Enhedsparti), som på en
pressekonference annoncerede muligheden for at rejse til Vesten, hvilket fik
horder af DDR-borgere til at krydse grænserne til Vestberlin samme aften, og som
gjorde Berlinmurens fald til et fait accompli). Denne gang er en udtræden
defineret af det fulde LaRouche-program.

Fra LaRouche-bevægelsen 4. jan. 2015:
I har langt mindre tid, end I tror
Under en diskussion om den aktuelle, strategiske situation i går intervenerede
Helga Zepp-LaRouche skarpt for at fremstille den aktuelle situations
virkelighed. »Historien vil måske ikke vente til den 17. januar«, understregede
hun under en diskussion om Schiller Instituttets planlagte arrangement den 17.
januar i New York. Vi må mobilisere ud fra et standpunkt om den umiddelbart
overhængende krise – der står umiddelbart foran at komme ned over vore hoveder,
både finansielt og strategisk.
Det tempo, hvormed begivenhederne finder sted, understregedes i går af
udviklingen omkring euroen. Ifølge kalenderen vil eurokrisen finde sted efter
det græske valg, som er fastlagt til den 25. januar, og hvis resultat afgjort
forventes at blive en afvisning af EU’s politik. I virkeligheden finder krisen
sted nu, som det ses af indikationer om det rapporterede dramatiske skift i den
tyske regerings politik mht. at acceptere, at grækerne forlader euroen.
Den kommende finansielle nedsmeltning vil selvfølgelig ikke ske i Europa, men på
globalt plan, hvor også Wall Street vil bryde sammen. Vi står over for en
verdenskrise, som kunne komme væltende ned over hovedet på os hvert øjeblik, det
skal være.
Det samme gælder konfrontationen med krig.

Den umiddelbart overhængende krise gør omgående handling bydende nødvendig –
vedtagelsen af LaRouches Fire Love, der begynder med Glass-Steagall, samt en
national bevægelse med krav om USA’s såvel som Europas tilslutning til BRIKS,
for at genopbygge en verden, der er menneskeheden værdig. Zepp-LaRouche
understregede, at dette skift i USA involverer intet mindre end en genoplivelse
af den ægte, amerikanske identitet som en republik, der handler både i sine egne
borgeres og hele menneskehedens interesse.
En ledende amerikaner, der handlede i denne hensigt, var Alexander Hamilton fra
New York, USA’s første finansminister, og af hvis geni fødtes det Amerikanske,
økonomiske System, som BRIKS-nationerne nu har vedtaget. Denne briefing indleder
en række lejlighedsvise historiske overblik over Hamiltons lidenskabelige kamp
for dette system – denne gang kampen omkring hans Report om Offentlig Kredit,
som han fremlagde for Kongressen den 9. januar 1790.
(Link hertil følger senere)

Fra LaRouche-bevægelsen 31. dec.
2014:
De afgørende slag vil finde sted i
begyndelsen af januar
Foran os ligger der en nedsmeltning af hele det transatlantiske finanssystem,
muligvis så tidligt som i begyndelsen af januar, understregede Lyndon LaRouche i
dag (30. dec.). Det dikterer nødvendigheden af hurtigt at få et resultat mht. at
få USA og Europa ind i BRIKS-dynamikken, og ikke planer og løsninger på længere
sigt, som måske vil komme for sent til at gøre en forskel, med mindre vi handler
nu. Under disse betingelser kan det være farligt at planlægge for længere ud i
fremtiden, erklærede LaRouche.
Den aktuelle udvikling i Grækenland er et eksempel på, hvor hurtigt situationen,
så vel som gældskrisen, udvikler sig. Der er nu udskrevet nyvalg til den 25.
januar, og det vil sandsynligvis resultere i en regering ledet af Syriza, der
allerede har gjort det klart, at de har til hensigt at bryde væk fra den
folkemorderiske nedskæringspolitik, som Trojkaen har tvunget ned over landet.
Som rystede kommentatorer i Det britiske Imperiums medier alle indrømmer, så kan

denne »antisystem«-smitte lynhurtigt sprede sig til Spanien, Portugal, Italien,
Frankrig og selv Storbritannien.
I en artikel i Financial Times sagde Gideon Richman det direkte: den største
risiko er, at »vælgerne gør oprør mod den økonomiske nedskæringspolitik«; sker
det, vil hele »korthuset, med gæld, bailout (statslige redningspakker) og
nedskæringspolitik begynde at vakle«. Dette minder om JP Morgans klage fra
begyndelsen af maj 2013 over, at det største problem i Europa er eksistensen af
anti-fascistiske forfatninger, der blev vedtaget efter Anden Verdenskrig.
For fascisme ville forstås gøre livet så meget lettere for Det britiske
Imperium. En skam, at russerne, kineserne, andre BRIKS-lande og et voksende
antal nationer i hele Latinamerika og Asien ikke er enige og ikke bøjer sig for
afpresningen med trusler om en militær og finansiel atomkrig.
Med hensyn til USA, erklærede LaRouche, så er vi bankerot, og befolkningen er
demoraliseret. Vore militære kapaciteter er ødelagt, vore institutioner
inkompetente og i færd med at bryde sammen. USA er forkrøblet, understregede
LaRouche, og vi må foretage en udrensning af den økonomiske og moralske sygdom,
der har taget over, især efter mordet på Kennedy. Til dette formål har LaRouche
udstedt et offentligt krav om retsforfølgelse af Cheney og andre i
Bushregeringen for deres torturprogram, og retsforfølgelse af Obama for hans de
facto medskyldighed ved at mørklægge disse forbrydelser.
»Som en af de 16 millioner overlevende amerikanere, der gjorde tjeneste i
Anden Verdenskrig og kæmpede for at besejre et Hitler-regime, der begik
ubeskrivelige forbrydelser mod menneskeheden, kan jeg tale med særlig
autoritet«, erklærede LaRouche. »At stille disse forbrydere for retten er den
ultimative prøve for, om vores nation er i besiddelse af den moralske
standard, der skal til for at overleve. At tolerere og mørklægge sådanne
afskyelige handlinger, der udføres i så stor målestok af elementer i vores
egen regering, er i sig selv en forbrydelse imod vores nations principper,
der er bevaret som en helligdom i vores Forfatning.«

Se også: https://larouchepac.com/20151230-8

Lyndon LaRouche:
Værre end »Weimar«!
12. november, 2013: – Jeg blev født den 8. september, 1922, i begyndelsen af det
berygtede hyperinflationsskabende, økonomiske sammenbrud i 1923 af den tyske
Weimarrepublik. Nu udgør truslen mod den transatlantiske økonomi, fra denne dag
at regne, en langt værre og praktisk talt umiddelbar trussel, så længe den
nuværende amerikanske præsident Barack Obama forbliver i præsidentembedet. Dette
er mere end blot et kvalificeret gæt, men en kendsgerning, der står umiddelbart
for at komme brasende ned over de transatlantiske økonomier som helhed, med
mindre der skrides til de nødvendige handlinger meget snart.
Så længe den aktuelle amerikanske præsident Barack Obama forbliver i embedet, er
denne ulykke, der allerede er i gang, praktisk talt ikke til at stoppe. Så
kortfattet som muligt, så må enten Obama og Wall Street underkastes en
påtrængende nødvendig både moralsk, så vel som finansiel reform, eller også er
den dødbringende katastrofe praktisk talt en kendsgerning for praktisk talt hele
det transatlantiske område i en meget nær fremtid. På nuværende tidspunkt er
både denne præsident og en stor del af Kongressen i stigende grad forblevet
hysterisk impotente gennem deres egen feje afvisning af at se en fremtid i
øjnene, som der umiddelbart findes råd for, snarere end se deres aktuelle,
systemiske fejltagelser i øjnene.
Dette vanvid, grundlæggende set, »handler om penge.« Dump »Wall Street« og dets
gale svindelnumre, og relativt umiddelbare løsninger vil være til stede, som det
også kunne have været tilfældet i den umiddelbare Versailles-skabte krise, der
førte til Tysklands Adolf Hitler-regime. Hvem bragte Adolf Hitler til magten i
Tyskland? Hvem havde skylden for den berygtede Wall Street- og Londonkrise i
1919? I begge tilfælde var det finanscentrene i London og Wall Street, dengang,
som nu.
De forvirrede borgere blev for ivrige efter håbefuldt at spille sig vej til
rigdomme ved at gamble på finansielle spekulationer og kerede sig ikke rigtigt
om at gøre noget godt for menneskeheden, især efter mordene på John F. Kennedy
og hans broder, Robert, fordi de lagde vægt på iværksættelse af teknologisk
fremskridt, der var drevet fremad med videnskab som motor. Det er »hvorfor og
hvordan«, de anglo-amerikanske finanssvindlere i London og på Wall Street
ønskede mordene på John F. og Robert Kennedy. Det var ikke så meget, fordi de

hadede John eller Robert; det var frygten for spøgelset af en mulig ny præsident
Franklin Roosevelt, eller, for visse andre, en ny Benjamin Franklin, et geni som
Alexander Hamilton, en James Monroe, en John Quincy Adams, en Abraham Lincoln,
en Franklin Roosevelt, eller som alternativ, et udvalg af Warren G. Hardings
mytiske østers.
Uanset, hvor meget Wall Street og London vrider og klager sig i protest, så er
dette de kendsgerninger, du må se i øjnene, hvis du personligt ønsker at nyde et
længerevarende og rent faktisk produktivt og behageligt liv.
Centrum for denne krise er faktisk ikke USA’s aktuelle krise som sådan. Den
tendens, der førte USA (og Europa) frem til det aktuelt igangværende sammenbrud,
handlede alt sammen om Wall Street og London, dengang som nu. Hvad forårsagede
det? Den umiddelbare årsag var den margin af vore tåbelige vælgere, der stemte
præsidenterne George W. Bush, jr. og Barack Obama ind i embedet i, hvad der nu
nærmer sig fjorten, meget grimme år.
I løbet af de seneste uger har den transatlantiske verden været på vej ud i en
generel økonomisk sammenbrudskrise i vor planets nuværende transatlantiske
område. Det, som vi i øjeblikket oplever på begge sider Atlanten, er en
hyperinflation, der vil pågå lige så længe, som den nuværende amerikanske
præsident Barack Obama forbliver USA’s præsident; ikke blot selve USA, men også
det transatlantiske Vest- og Centraleuropa styrtes nu endnu dybere ned i det
værste, økonomiske sammenbrud, siden det fjortende århundredes styrt ned i en
ny, mørk tidsalder; den vil sandsynligvis blive endnu værre end den, som
Middelalderens Europa i det fjortende århundrede styrtede ned i.

Der findes et alternativ:
Hvis viljen til at iværksætte de nødvendige handlinger er til stede, er der en
mulighed ifølge USA’s Føderale Forfatning, gennem hvilken USA ikke blot kan
bringes ind i en ægte, økonomisk genrejsning, men hvor, gennem en omgående,
forfatningsmæssige handling, der udføres nu, vor republik kan bringes ind i en
ægte genrejsning ud af det styrt ned i mørke, der har været undervejs, siden
afvisningen af min »Lov om Beskyttelse af Boliger og Banker« fra juli-august
2007, der dengang blev fremlagt til vedtagelse af vor republiks delstater.
I stedet handlede medlemmerne af Den amerikanske Kongres og det føderale
præsidentskab dengang, som også senere, således, at vor republik styrtede ned i
en nedadgående spiral med en politik, der nu har dumpet vor republik ud i det,

der er blevet til den største, økonomiske krise i gruppen af transatlantiske
nationer. At regne fra den forgangne weekend er økonomien foreløbig faldet ned i
den stejleste, finansielle sammenbrudskrise i den moderne transatlantiske
historie.
Heldigvis er det sådan, at vor republik stadig væk kan reddes på dette
tidspunkt. Som mange vil vide, så er jeg kendt for at være en af de førende
økonomer, der har udarbejdet prognoser for USA i løbet af de seneste årtier, som
f.eks. min enestående succesrige prognose for depressionen i 1971 under Richard
Nixon, og ligeledes den dybe recession i 1980, de stejle depressioner, der
udløstes af recessionen under George W. Bush, jr., og nu den økonomiske
rædselsforestilling, som depressionen under Barack Obama har bragt over os. Nu
kombineres Obama-regeringens krænkelser af Den amerikanske Forfatning med Obamas
kasten USA ud i en form for depression, som USA, i sin nuværende form, aldrig
ville kunne rejse sig fra igen
Den handling, der i øjeblikket er nødvendig, er at forhindre den nuværende
præsident Barack Obama fra at kunne forlade sig på den form for »beskidte
tricks« af den salgs, som præsident Obama allerede har nydt godt af, med det
formål at blokere denne handling, som er genoplivelsen af præsident Franklin D.
Roosevelt, fra at lykkes med at blive fremlagt til afstemning i Kongressen, på
nuværende tidspunkt.
Hvis vi ikke fjerner præsident Barack Obama fra embedet, så har situationen i
vor republik nået et punkt, hvor præsident Obamas fortsatte embedsbesættelse
ville være ensbetydende med slutningen på USA under den nuværende Forfatning.
Lykkeligvis er der et alternativ, hvis vi skrider til handling meget snart for
at vedtage de nødvendige, forfatningsmæssige muligheder. Hjælpemidlet står til
rådighed og er helt i overensstemmelse med Forfatningen, hvis vi kan finde
tilstrækkelig mange ledere blandt os, der er modige nok til at gøre, hvad der er
forfatningsmæssigt legalt, og som allerede er det eneste eksisterende,
forfatningsmæssige handlingsforløb, som vi behøver for at redde vor nation fra
det, der nu praktisk talt er et nationalt, økonomisk selvmord, med mindre vi
handler omgående for at redde vor nation. Jeg fremstiller nu mig selv som en
person, der har vist sig som ledende blandt de ledende økonomer og andre
personer i vor republik, der er villig, og mere end fuldt ud kvalificeret, til
at fremlægge denne mulighed, offentligt, her og nu.
Overvej de følgende forholdsregler, der er presserende nødvendige på dette
tidspunkt.

Der er to absolut uundværlige tiltag, der må vedtages og gennemføres som
hastesag, hvis USA skal reddes fra det aktuelt accelererende styrt ud i et
praktisk talt håbløst styrt ud i en generel økonomisk sammenbrudskrise.
F o r d e t f ø r s t e må vi omgående sætte præsident Barack Obama fra embedet. Der
er i korthed to muligheder for at gøre dette til vor disposition. D e n
f ø r s t e af disse to muligheder er en rigsretssag imod præsidenten på et til
rådighed stående grundlag, som er hans krænkelse af bemyndigelsen til at erklære
krig. D e n a n d e n mulighed er fjernelse fra embedet under den bemyndigelse, der
findes i det 25. tillæg til Forfatningen.
Kun, hvis præsidenten suspenderes fra embedet, foreligger sandsynligheden for,
at USA kan reddes fra det, der allerede er en kuldsejling imod USA’s og
økonomiens faktiske, økonomiske død. Både denne præsidents tvivlsomme mentale
tilstand og det skinbarlige had hos denne angiveligt syge præsident peger
imidlertid begge på, at der foreligger en sag for præsidentens hastige fjernelse
fra embedet på grundlag af kendte overtrædelser, der berettiger til en
rigsretssag, samt denne præsidents diskutable, fejlfungerende mentale tilstand,
idet begge disse grunde retfærdiggør, at han gøres politisk uskadelig med hensyn
til vor republiks almene vel.
Når vi først har taget disse kilder til til rådighed stående midler, der kan
tages i anvendelse for at redde vor republik fra det, der ellers faktisk ville
blive dens omgående politiske død for præsident Obamas og hans britiske
imperieherrers hånd, så vil vi snart have sikret de nødvendige forholdsregler
for organiseringen af en udvikling mod vor republiks generelle, økonomiske
genrejsning.

Forholdsregler for redningen
1. Fratag præsident Obama magten til at sabotere legitime forholdsregler til
fjernelse af denne præsident fra sin magtposition, som han kunne forsøge at
bruge til at forhindre lovmæssig støtte til genvedtagelsen af den oprindelige
Glass/Steagall-lov, som den blev udformet under præsident Franklin D.
Roosevelts retningslinjer.
2. Denne forholdsregel ville være tilstrækkelig til at lamme en korrupt præsident
med det resultat, at hans brug af den magt, der ellers står til rådighed for
ham, blokeres, begrundet i h a n s u l o v l i g e b l o k e r i n g a f d e n n ø d v e n d i g e ,
omgående genindførelse af den oprindelige Glass/Steagall-lov.
3. Denne l e g a l e a k t i o n i m o d h a m adskiller den gæld, der er af legal karakter,
fra de spekulationsformer, der knytter sig til virksomheder som »Wall Street«
og dens lige i udlandet.

4. USA’s lov må forbedres med det formål at erstatte begrebet monetarisme gennem
[indførelse af] e t a m e r i k a n s k , f o r f a t n i n g s m æ s s i g t n a t i o n a l t
kreditsystem.
5. Eftersom resterne af den monetære kredit, der kan bjærges i USA, som findes
som den tilbageværende regnskabsmæssige amerikanske kredit, ikke vil være
tilstrækkelig til at sætte en genrejsning i gang, skal en kredit i amerikansk
dollar anvendes som middel til sådanne indbefattede missioner som:
A. Genrejsningen af hver af delstaternes essentielle funktioner, og
B. Udnyttelsen, i form af kreditsystemet, af mellemlange og langfristede
investeringer i en højere orden af energigennemstrømningsintensitet pr. capita,
end vi for øjeblikket oppebærer, med vægten lagt på en afslutning af den
nuværende undertrykkelse af den højere intensitet i termonuklear fusion, som
behøves for en virkelig moderne økonomi: en intensitet på rumalder-niveau inden
for de teknologiske hovedanvendelsesområder.

HOVEDARTIKEL:
Afsløret af Pecora-kommissionen:
Kontohavere blev narret til at blive
»investorer«
Af Paul Gallagher, den 2. april, 2013
De ekstraordinære »Pecora-høringer« under Det amerikanske Senats bankkomite
fandt sted fra slutningen af 1932 og i hele 1933 og sprængte »banksterkriminalitet« lige ind i millioner af amerikaneres bevidsthed, samt førte
direkte til vedtagelsen af Glass/Steagall-loven i 1933.
Mens andre faser af høringerne senere blev mere berømte (f. eks. afhøringen af
J.P. Morgan), så var det sagen om landets største kommercielle bank, National
City Bank, der fremkaldte den udbredte reaktion af grov forurettelse, der var
drivkraften bag Glass/Steagall-reformen.
Ligesom Bankia og andre spanske banker notorisk havde gjort det fra 2010 til
2013, havde National City narret sine kontohavere til at blive bankens

»investorer« og havde fået dem til at overføre deres indeståender til aktier i
selve National City og til aktier, som bankens investeringsafdeling, National
City Co., spekulerede i.
Fra 1930 til 1932 led kontohaverne dernæst store tab.
Rapporten fra Senatets Bankkomite, der udkom den 6. juni, 1934, indledtes med
»Den kommercielle bankvirksomheds funktionsmåde«, der rent ud udtalte, at »der
bør være en skarp demarkationslinje mellem den kommercielle banks funktion og
investeringsbankens funktion.« Ikke alene overtrådte National City denne linje,
men fyldte også sine bankfilialer rundt om i hele landet med National City Co.salgssteder for aktier, og de forvandlede deres kommercielle bankpersonale til
aktiesælgere, der konkurrerede om bonusser for at levere kontohavere til
investeringsgrenen.

To millioner aktier
De fleste af Senatets særlige undersøgelseskommissær Ferdinand Pecoras mange
høringer var allerede blevet helliget til at vise den kolossale rolle, som
kommercielle banker som National City Bank spillede i perioden 1926 til 1929 ved
udlån af deres kontohavergrundlag til aktiebobler, aktiepuljer, firmaer og til
at tage vekselererlån, der skulle bruges til spekulation i aktier, obligationer
og andre mere eksotiske instrumenter. Gennem National City-chefer og
bestyrelsesformand Charles E. Mitchell, der blev vanæret af høringerne, viste
Pecora, hvordan kontohavere personligt først blev smidt ned i
aktiespekulationens fårevask og dernæst klippet, alt sammen af National City
Bank.
Senatets rapport fra juni 1934 udtalte, under titlen »Overtrædelse af
formuebestyrerpligten over for kontohavere og investorer«:
»De kommercielle banker fandt i deres kontohavere et frugtbart marked for købere
af aktier, som blev foreslået af deres investeringsafdelinger. Man solgte
aktier, i hvilke bankens afdelinger havde en pekuniær interesse, til disse
kontohavere.«
»Ikke alene anbefalede bankernes direktører og ansatte kontohavere til
investeringsselskabernes sælgere som mulige kunder, men bankens personale solgte
bankaktier til kunder direkte, idet bankafdelingerne modtog et servicevederlag
for sådanne salg.«

Og under overskriften, »Investeringsbankafdelingers handel og puljeoperationer
med kommercielle bankers aktiekapital« opsummerede rapporten de tilståelser, som
National City Banks funktionærer kom med under Pecoras ubøjelige afhøring:
»De kommercielle banker brugte deres investeringsafdelinger til ikke alene at
omgå den lov, der forbyder banker at købe og sælge deres egen aktiekapital, men
også til at deltage i risikable spekulationer i deres aktiekapital… Fra 1928
begyndte National City Co. en energisk, udstrakt kampagne for at sælge National
City Banks aktiekapital, en kampagne, som omfattede ikke blot kontohavere og
offentligheden, men også bankens ansatte… Kampagnen solgte omtrent 1.950.000
bankaktier til en værdi af ca. 650.000.000 dollar til offentligheden. National
City Co. opmuntrede sine sælgere til at »svinge« offentligheden, inklusiv
kontohavere i National City Bank, over til aktier i National City Bank.«
I en særlig modbydelig praksis brugte funktionærer og insidere i National City
Bank kontohavere til at pumpe salget op af andre aktier, som de spekulerede i og
dernæst solgte ud af med profit, idet de overlod tabene ved aktieboblen til
kontohaverne, »mickey’erne«1
Bankkomiteens endelige rapport udtalte, at Bankloven af 1933, kendt som
Glass/Steagall-loven, således blev vedtaget for at stoppe disse fremgangsmåder
gennem en total opdeling af bankerne: »Bankloven af 1933, der vedtoges den 16.
juni, 1933, blev kundgjort med det formål at udvirke en total adskillelse af de
kommercielle bankers funktioner og investeringsbankernes funktioner, og for at
udrydde meget af det misbrug, der blev afsløret under Senatshøringerne.«

1 ) Tilnærmelsesvis.. »dem, der bliver holdt for nar«.
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