Deutsche Bank er meget større end
Lehman Brothers var;
Glass-Steagall »bydende nødvendigt«
11. oktober 2016 – Således lyder en spalte i investing.com den 11. okt. »For at
forhindre yderligere sager à la Deutsche Bank er det bydende nødvendigt at vende
tilbage til Glass/Steagall-lovregulering … Kort tid efter, at denne lov blev
ophævet, begyndte TBTF-bankerne at dukke op. Med en genoplivet Glass-Steagall og
de største banker opdelt i 10 mindre banker, ville konkurrence igen vende
tilbage til banksektoren på en måde, der ikke truer med at kollapse systemet.«

RADIO SCHILLER den 3. oktober 2016:
Deutsche Bank kollapser: GlassSteagall eller kaos?//
USA’s Kongres tilsidesætter Obamas
veto
Med formand Tom Gillesberg

ECB’s Draghi og IMF’s Lagarde
diskuterer Deutsche Bank: Mig,
bekymret?
29. sept., 2016 – To af verdens førende finansielle autoriteter – Mario Draghi
fra Den europæiske Centralbank og Christine Lagarde fra IMF – gjorde sig selv

totalt til grin i offentlige kommentarer i går, om den bankerotte Deutsche Banks
forfatning.
Draghi afgav forklaring for den tyske Bundesbank og var fuld af utroværdige
benægtelser af, at Deutsche Bank skulle have alvorlige problemer. Draghi var
især omhyggelig med at få ført til bogs, at uanset, hvad der sker, så er det
ikke hans skyld. »Hvis en bank repræsenterer en systemisk trussel, kan det ikke
skyldes lave rentesatser [som dem, Draghi har gennemført i hele Europa, -red.].
Det må skyldes andre ting«, udtalte Draghi. Efter at have lyttet til hans
forklaring, sagde parlamentsmedlemmet fra CDU, Hans Michelbach, til Financial
Times, at Draghi »ikke var troværdig«.
I mellemtiden sagde IMF’s Lagarde til CNBC, at »Deutsche bank er en systemisk
vigtig spiller i det globale finanssystem. Men banken befinder sig i øjeblikket
på solid grund, og vi er ikke på et stadium, hvor jeg ser behovet for indgriben
fra regeringens side.«
Den tyske regering fortsætter med højlydt at proklamere, at den ikke vil redde
Deutsche Bank, men nu stirrer den ned i en flok spekulanters lange geværløb.
Dagens New York Times rapporterer, at »Deutsche Bank er short-handlernes
darling«, hvilket vil sige, at hedgefunds og andre internationale spekulanter
spiller imod Deutsche Bank i overbevisningen om, at den tyske regering sluttelig
vil blive nødt til at redde banken til tonen af milliarder af dollars. The Times
skriver, at »Deutsche Bank er beroende af flygtige kortsigtede lån til
finansiering af en risikabel portefølje af derivater, ejendomslån, der udgør
sikkerhed for værdipapirer og andre aktiver, der er svære at sælge.« De
tilføjer: »Handlere siger, at de mener, at George Soros, kendt for sin heldige
spekulation imod det britiske pund i 1992, har flest penge på spil i væddemålet
om, at Deutsche Banks aktier vil fortsætte med at falde.«
Hvis Deutsche Bank nedsmelter, vil det så blive ligesom Lehman Brothers’
bankerot, der udløste den globale finansnedsmeltning i 2008? – spurgte Russia
Today den britiske markedsanalytiker for CMC Markets, Michael Hewson. Slet ikke,
svarede Hewson. »Lehman Brothers var ikke tilnærmelsesvis så systemisk
betydningsfuld, som Deutsche Bank er, hvilket vil sige, at der ikke findes nogen
måde, hvorpå man præcist kan måle, hvad chokbølgeeffekten eventuelt vil blive,
hvis investorer mister tilliden endnu mere, og Tyskland overlader banken til sin
skæbne.«
Foto: IMF's Christine Lagarde.

’Har Deutsche Bank nået sit Lehman
Brothers-punkt?’
30. sept., 2016 – Finanspressen er på randen af total panik over den
overhængende nedsmeltning af Deutsche Bank og implikationerne for hele det
transatlantiske banksystem.
Bloomberg News advarer i en stor analyse i dag om et zombie-banksystem, der
bliver til et økonomisk zombiesystem. USA’s og Europas banksektor vil postere
generelle tab på aktiemarkederne for anden måned i træk i takt med, at frygt for
en nedsmeltning rækker ud over en nedsmeltning af kun Deutsche Bank. »Det drejer
sig ikke kun om den potentielle risiko i Deutsche Bank; der er nu stor bekymring
over det globale banksystem og over, at risikoen vil løbe over fra de europæiske
banker«, citerede Bloomberg Michael Ingram fra BGC Partners i London. »Vi har et
tæt forbundet finanssystem. På et tidspunkt vil et zombie-finanssystem blive til
en zombie-økonomi.«
Ud over DB og Commerzbank AG vil også ING Groep NV annoncere massive
afskedigelser i næste uge, og Wells Fargos CEO John Stumpf ser ud til at være på
vej ud efter at være blevet grillet i Kongressen. Bloomberg bemærker, at flere
Federal Bank-præsidenter kræver rentestigninger, og de nævner en tale i dag af
Dallas Federal Banks præsident Robert Kaplan som et vigtigt signal.
Market Watch har som overskrift på sin dækning af den tyske bankkrise: »Mening:
Angela Merkel har behandlet krisen i Deutsche Bank inkompetent, som alt andet«,
af Darrell Delamaide. »Det ville være en sørgeligt passende topsten på Angela
Merkels ternede embedstid som tysk kansler, hvis hendes mishåndtering af
Deutsche Bank-krisen fører til en kaskade af bankfallitter i Europa og fuldfører
hendes ødelæggelse af euroen.« Delamaide bemærkede en tidligere spalte i Market
Watch af Matthew Lynn, med krav om, at Merkel omgående annoncerer en
intervention for at redde Deutsche Bank. Han trak en parallel til kollapset i
1931 af tyske og østrigske banker, der førte til den Store Depression, lige så
meget, som Wall Street-krakket i 1929 gjorde. Med en bemærkning om de
valgnederlag, som CDU har indkasseret på det seneste, bemærker forfatteren
Merkels nylige undskyldning for »ikke at have været tilstrækkelig opmærksom på
den voksende krise i Mellemøsten og dennes potentielle indvirkning på Europa«.
Og grunden til, at hun ikke var tilstrækkelig opmærksom, var, at hun var
fikseret på sin skyklaps-politik med at banke Grækenland ned i jorden for at

komme galt af sted mht. de strenge betingelser, som Tyskland har indført for
euro-medlemskab. Under denne langvarige krise afviste Merkel ethvert kompromis
eller enhver fornemmelse for europæisk solidaritet, mens hun drev Grækenland ud
i en ødelæggende recession.« Efter at Delamaide har gennemgået det historiske
forløb med Merkels svigefulde bagtalelse af Helmut Kohl, hendes mentor, og
dernæst et afkortet historisk forløb af Deutsche Banks død efter Herrhausenmordet, under en række udenlandske direktører i kølvandet på den ilde begrundede
beslutning om at overtage Morgan Grenfel, konkluderer han: »Det er virkelig
utænkeligt, at selv Merkel rent faktisk ville tillade Deutsche Bank at gå
fallit, men hendes modus operandi med at vente for længe med at anerkende
kriser, og dernæst sparke dåsen hen ad gaden (udsætte beslutningen), har måske
allerede forvoldt uoprettelig skade.«
Wall Street Journals hovedhistorie i Penge & Investerings-sektionen er
»Deutsches Lehman-Dilemma«, som bemærker, at Lehman faldt, fordi de manglede
tilstrækkelig kapital, da investorerne flygtede, og DB anskues med en parallel
hertil, idet hedgefunds trækker sig ud. »Lehman lærte alle, at der ikke er meget
fordel i at bevare sin eksponering«, citeredes en hedgefund-manager. DB er dog
sluttelig anderledes end Lehman, fordi, »Vigtigst, så har Deutsche adgang til
den Europæiske Centralbank som sin sædvanlige pantelåner, hvilket betyder, at DB
kan forvandle selv rimeligt vanskeligt salgbare værdipapirer til kontanter, hvis
det behøves.« Men »Intet af dette gør Deutsche immun. Ingen mængde af likviditet
vil nogensinde være tilstrækkelig, hvis klienter eller indskydere mister
tilliden, fordi ikke alle værdipapirer kan omveksles til kontanter i ECB.« The
Journals egen løsning er at røvrende de nuværende aktieindehavere ved at udstede
nye aktier, og således yderligere udvande værdien. »Deutsche har modstået dette
i takt med, at dets aktier falder yderligere. En lærestreg fra Lehman er, at de
for stolt afviste redningskapital, fordi de ikke kunne lide prisen. Deutsche bør
agte sig for at følge den samme logik.«
Fox News’ dækning bemærker, at Deutsche Bank CEO John Cryan udsendte et åbent
brev til ansatte med forsikring om, at banken er tilstrækkeligt finansieret (med
egenkapital) til at klare sig igennem krisen, som på det seneste blev udløst af,
at 10 hedgefunds short-handlede DB. Han nævnte også Goldman Sachs-aftalen med
Justitsministeriet til $5 milliard som et mere sandsynligt resultat for DB, og
ikke den pris på $14 milliard, som Justitsministeriet lagde på bordet i starten
af forhandlingerne med Deutsche Bank. Artiklen nævner muligheden af en fusion
mellem DB og Commerzbank, som, bemærker Fox, har sine egne problemer.
Faktisk antyder andre nyhedsindslag, at Justitsministeriet arbejder som en
rasende på en »bred aftale for alle« med DB, Barclays og Credit Suisse, som,
iflg. en redegørelse i Financial Times, præsident Obama ønsker at afslutte, før

han forlader embedet. DB har hensat 4,5 mia. euro til bøder og juridiske
omkostninger i forventning om en sådan favorabel aftale (’sweetheart deal’).

’Hvis Deutsche Bank kollapser, og
hele systemet med det …
så taler vi om intet mindre end
overlevelse midt i ubeskriveligt
kaos’
Paris, 30. sept., 2016 (Nouvelle Solidarité) – En fransk analytiker siger, at,
om Deutsche Bank bliver reddet eller ej, så er der ingen garanti for, at
systemet ikke falder. Charles Sannat, en skarp, uortodoks finansanalytiker, der
ikke mangler humor, analyserer i dag på sin blog, »Insolentiae«, hvad
konsekvenserne af DB’s bankerot, og også af en eventuel bailout, vil være.
Sannat gennemgår markedernes og oligarkernes argumenter. Vil DB blive reddet?
Ja, »Da Deutsche Bank stort set er i systemisk størrelsesorden, så vil, hvis den
falder, hele verden falde med den, og derfor bliver den reddet.«
Har vi midlerne? »Ja, selvfølgelig … Det er nok bare at trykke penge, og Mario
Draghi varmer allerede maskinerne op i kælderen.«
Hvad med derivaterne? »Jamen, det er kun på papiret (potentielle engagementer
såsom f.eks. en garanti), i virkeligheden er det noget mindre problematisk. Hvor
meget mindre? Svært at sige, men hvem bekymrer sig? … vi skaber de nødvendige
penge.«
Hvad med inflation? »Frygt ikke. På kort sigt er det ikke penge, der vil
cirkulere i systemet«, men blot for at fylde hullerne op, dvs., det er en
»likviditetsfælde«.
Det virkelige problem er et »politisk problem« for Merkel, siger han. Det er
umuligt for hende at gå tiggergang til ECB om en billion euro for at redde DB,
hvilket vil smide hele det der med »germansk strenghed« ud af vinduet«!

Sannat spekulerer, at det, de vil gøre, er at gennemføre det alligevel, ved at
gøre det til et europæisk problem og bringe andre insolvente europæiske banker
ind, som Santander fra Spanien, de italienske banker osv., og så gøre det til en
europæisk bailout.
Bør vi gå i panik? »Hverken mere eller mindre end sædvanligt«, siger Sannat.
Dette er et godt eksempel, der viser, at »intet er blevet løst« og at gå bort
fra banker og ind i håndgribelige aktiver: guld, jord, lidt kontanter – »og glem
ikke et par poser ris og dåsemad …«
»Hvis DB kollapser, og hele systemet med det … så taler vi om intet mindre end
overlevelse midt i ubeskriveligt kaos. Det er grunden til, at jeg tror, de vil
redde bankerne én gang til, minimum, og så starter det hele forfra igen om to
år.«
Billede: »Ligningen om de blinde, der fører de blinde« (hvorved de alle
uvægerligt trimler ned i grøften). Pieter Bruegel den Ældre, 1568.

Først JASTA
– Nu, VEDTAG GLASS-STEAGALL!
Leder fra LaRouchePAC, 29. sept., 2016 – For fem dage siden udstedte Lyndon
LaRouche marchordrer for de presserende opgaver, som nationen umiddelbart står
overfor: »Tilsidesæt JASTA-vetoet, Afsæt Obama; Vedtag Glass-Steagall!« På
daværende tidspunkt rapporterede vi, at »de næste 72 timer bliver afgørende for
JASTA og Obamas skæbne, og dermed for USA’s og planetens skæbne.«
LaRouche havde ret. Med onsdagens ydmygende nederlag til Obama, med Senatets og
Repræsentanternes Hus’ vedtagelse af at tilsidesætte hans JASTA-veto, har vi
nået vores første mål. »Det her ser godt ud; dette var en særdeles god
udvikling!«, kommenterede Lyndon LaRouche i dag og tilføjede: Dette spørgsmål er
nu lukket og kan ikke kan omstødes. Det skete rent faktisk; det var det rigtige;
og det kommer til at holde.
Vi har opnået en sejr, der allerede er i færd med at skabe et fundamentalt,
strategisk skifte, både her i landet og internationalt; et skifte, som den
amerikanske befolkning kun lige er begyndt at fornemme, og som ikke vises frem i
det aktuelle præsidentvalgcirkus.

I dag fortsætter vi vores pres: Kongressen skal mobiliseres til at vedtage
Glass-Steagall straks, som det første skridt hen imod en generel, økonomisk
reorganisering, før hele det transatlantiske system falder fra hinanden. Og der
er overhovedet ingen tid tilbage til at handle i: Deutsche Bank, Tysklands
største bank, er i færd med at synke som en sten og står over for et massivt,
spekulativt »shorting«-angreb fra gribbefonde og folk som George Soros, der
spiller på, at den tyske regering kan blive tvunget til at redde banken
(bailout) – dvs., at spekulanterne er indehavere af ’short’-aktier – til tonerne
af et tocifret milliardbeløb i dollars. Og Deutsche Bank er kun toppen af
isbjerget af hele det derivat-gennemsyrede, transatlantiske banksystem.
Hvad angår Obama og den skæbne, der venter ham, mindede LaRouche i dag kraftigt
folk om aldrig at glemme Obamas ansvar, ikke kun for at mørklægge og forsvare
(som Bush før ham) de britisk-saudiske terrorister, der udløste 11. september,
men også for alle de amerikanske borgere og andre, som han henrettede i
forbindelse med sine tirsdagsdrabsorgier – de hemmelige møder i det Hvide Hus,
hvor han personligt besluttede, hvem der skulle dræbes af amerikanske
droneangreb. Disse drab er karakteristiske for Obama, erklærede LaRouche; Obama
er, i lighed med sin stedfar, en slagter. Obama er en massemorder på alle
skalaer; og alligevel underkastede folk sig ham og beundrede ham som en
autoritet.
»Obama er virkelig ond«, sagde LaRouche, og han må omgående fjernes fra embedet.
Obama repræsenterer et bundløst dyb af ondskab, og han har simpelthen myrdet
mange amerikanske borgere og andre. Og der var ingen væsentlig respons, der
modsatte sig disse forbrydelser, udtalte LaRouche. Nu kan vi, med det, der er
kommet i gang med tilsidesættelsen af JASTA-vetoet, endelig slippe af med denne
morder af amerikanske borgere og andre. »Dette er kendsgerningerne,« insisterede
LaRouche.
Den politisk set blodbesudlede Obama har på lignende vis besluttet at optrappe
sin konfrontation med Rusland og Kina lige til bristepunktet. I går truede
talsmand for Udenrigsministeriet John Kirby med at udløse terror inden for
Ruslands grænser, hvis ikke Putin underkaster sig Obamas alliance med
terrorister i Syrien. Den russiske respons til truslen kom prompte, var
urokkelig og præcis: »Vi kan ikke betragte dette som andet end en de facto
støtte til terroristerne fra USA’s side«, udtalte viceudenrigsminister Sergej
Ryabkov.
Nu, da det amerikanske folk og dets repræsentanter i Washington har fået en
forsmag på, hvordan Obamas onde politikker kan stoppes med et øjebliks varsel,
så lad os smide ham ud – og omgående vedtage Franklin D. Roosevelts

Glass/Steagall-lov.
Foto: LaRouchePAC-aktivister demonstrerer foran Det Hvide Hus for Loven om
Retsforfølgelse af Statssponsorer af Terrorisme, JASTA. Obamas veto af JASTA er
blevet underkendt af Kongressen, med en hidtil uset tværpolitisk støtte. 20/9,
2016 [Foto/Jason Ross/Alle rettigheder reserveret]

Verden er ved at gå op i sømmene;
Vi skal ikke have propaganda, men
løsninger!
Af Helga Zepp-LaRouche
Europas regeringer og betydningsfulde kræfter i USA må tilslutte sig det
koncept, som Kina og BRIKS-landene fremlagde i forbindelse med det nylige G20topmøde i Hangzhou: et »win-win«-samarbejde mellem alle verdens nationer, for at
løse menneskehedens fælles problemer og omgående realisere en ny
finansarkitektur og skabe en ny orientering for verdensøkonomien, der er baseret
på videnskabelig og teknologisk innovation. Kort sagt: de gamle præmisser med
geopolitik må smides over bord, og hele menneskehedens almene vel må udgøre
udgangspunktet for løsningen af alle disse kriser.

Download (PDF, Unknown)

RADIO SCHILLER 19. september 2016:
Vestens koalition bomber Syriens hær;

en fejl?
Med formand Tom Gillesberg:

RADIO SCHILLER den 29. august 2016:
Det Østlige Økonomiske Forum i
Vladivostok Rusland
vil være optakt til G20-mødet i Kina
Med formand Tom Gillesberg

RADIO SCHILLER den 21. august 2016:
Den nye Silkevejsalliance er på vej
til at sejre
Med formand Tom Gillesberg

Det tyske spørgsmål:
Gnisten, der udløser krakket
– eller en drivkraft for udvikling af
verden
17. august 2016 (Leder) – Hvis Deutsche Bank for lov til at synke ned i et
ukontrolleret kollaps, der får den største pulje af derivater blandt verdens

banker til at nedsmelte, vil ikke alene den tyske økonomi, men også hele Europa
og USA, hermed blive lagt øde. Alligevel er det, hvad der er på dagsordenen,
bogstaveligt talt hvad dag, det skal være. Endnu en stemme fra den finansielle
elite råber i dag alarm: »Deutsche Bank befinder sig i større vanskeligheder,
end folk gør sig klart«, sagde Brad Lamensdorf fra hedgefonden Ranger Equity
Bear i et interview med Lodonavisen The Express. »Noget er i den grad brudt
sammen.«
»Der er intet i det europæiske banksystem, der er stabilt«, var Lyndon LaRouches
respons. »Den tyske økonomi er på randen af en eksplosion. Merkel og Schäuble
prøver på at håndtere det umulige. De må gå af. Det er kun et spørgsmål om tid,
hvornår sammenbruddet vil indtræffe.«
Der findes midler til at løse denne krise, men ikke, medmindre der i Tyskland
omgående træder ledere frem, der kan genoprette stabiliteten. Dette kræver for
det første en genkapitalisering af Deutsche Bank under en nyt program, der
afskriver den værdiløse derivat-boble og genopretter kommerciel bankvirksomhed
under en regulering i stil med Glass-Steagall. Hvis dette gøres nu, sagde
LaRouche, så kan Tyskland, i samarbejde med Putins Rusland, undgå et pludseligt
sammenbrud og blive drivkraften for et nyt paradigme for samarbejde mellem de
transatlantiske nationer og det russisk-kinesiske partnerskab, der nu leder
verdensøkonomien fremad, det vestlige kollaps til trods.
Ledende kræfter i Tyskland forsøger at forbedre relationerne med Rusland.
Udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier mødtes med sin russiske modpart Sergei
Lavrov i Jekatarinburg den 15. august, hvor de to enedes om at »tilskynde til
kontakter mellem regeringsagenturer for regioner i den Russiske Føderation og
Forbundsrepublikken Tyskland«, udtalte Lavrov og tilføjede, at »vi mener, at den
interesse for at samarbejde med Ruslands regioner, som Frank-Walter har udvist,
fortjener al mulig støtte«. Som rapporteret i TASS, diskuterede de to, ifølge
Lavrov, også bilaterale relationer inden for »politiske, kulturelle, humanitære
og historiske områder«. Hvor længe kan det vanvittige sanktionsregime og NATO’s
krigsmobilisering tolereres?
Tiden er knap. Putin har ramt Obamas krigsplan på to sårbare flanker: først i
Syrien, hvor han under international lov har arbejdet med Syriens suveræne
regering om at besejre terrorist-apparatet på forskellige fronter i Syrien, og
således udstillet Obama som en promoter af de saudisk-kontrollerede al-Qaedanetværk for at fuldbyrde hans aggressioners mål om kriminelt regimeskifte; og
for det andet, så har Putin bragt Tyrkiet til fornuft og afsluttet Obamas brug
af landet til at kanalisere våben og terrorister ind i Syrien.

Obama har reageret ved at sætte neonazistiske bander ind i Ukraine for at udløse
terroristangreb i Krim – dvs. på russisk territorium – og optrappe krigen i
Donbas-regionen. Putin meddelte, at det planlagte møde i Normandiet-gruppen
(Frankrig, Tyskland, Rusland og Ukraine) ved det kommende G20-møde i Kina, med
henblik på at forsøge at redde Minsk-aftalerne, var meningsløst nu, hvor Kiev
har satset på terror på russisk territorium. Hollande, Merkel og Porosjenko
talte i telefon i dag – uden Putin – og opfordrede til at fortsætte med
Normandiet-processen. Andre har foreslået, at Tyskland og Rusland fortsætter på
egen hånd for at løse problemet med Ukraine, og for at kræve en afslutning på
Kievs Obama-støttede provokationer.
Der er krig på dagsordenen – en krig, der hurtigt ville blive global og atomar.
Alt imens Tyskland, under et nyt lederskab, og i tandem med Rusland, kan
forhindre det økonomiske kollaps og standse den fremstormende krig, så vil det
kræve mod af amerikanske statsborgere at standse Obama (og hans håndlanger
Hillary Clinton) i at udsætte USA for Wall Streets destruktion af den fysiske
økonomi og føre verden ud i krig. Disse beslutninger skal træffes nu – ikke
igennem et svindelvalg mellem to fjender af det Amerikanske System, men nu, ved
forfatningsmæssige midler, der fjerner Obama for hans flere mange forbrydelser
mod Forfatningen og mod menneskeheden, og som indfører Glass-Steagall,
genopretter nationalbankvirksomhed og genopretter Amerikas forpligtelse til en
fremtid på Jorden og i rummet med fusionskraft.
Ingen »praktiske«, delvise forholdsregler vil lykkes.
Foto: Præsident Putin og den tyske udenrigsminister Frank-Walter Steinmeier
trykker hinanden i hånden efter et møde den 23. marts, 2016.
.

Video, 5 minutter:

Sidste chance for at stoppe europæisk
bankkrak og krig
Den 28. juli 2016, v/næstformand Michelle Rasmussen.
»Jeg inviterer dig til at lære Schiller Instituttet at kende og til at kontakte
os.
Verden er i en dyb krise, en civilisationskrise. Det er en brydningstid. Det kan
blive meget værre, med et fuldt finanssammenbrud, måske sat i gang af de
italienske banker, som er i krise, eller sågar af Deutsche Bank, som står øverst
på listen over de store, systemiske krisebanker, og som teknisk set faktisk er
bankerot.
Det kan også være krig med Rusland og Kina, ført af dem, som gerne vil
forhindre, at disse nationer fører an i skabelsen af en alternativ økonomisk
politik.
Vi oplever efterdønningerne efter Brexit-afstemningen i Storbritannien, og det
har rystet hele EU. Men det giver os nogle muligheder. En ting, som Helga ZeppLaRouche og Lyndon LaRouche har krævet, er en redningsplan for Deutsche Bank,
men på betingelse af, at Deutsche Bank vender tilbage til den ånd, der var, da
Alfred Herrhausen var chef i 1989, hvor han havde en produktionsbaseret politik
for banken, og hvor han kom ud med et krav for gældssanering for de fattigste
lande og for udvikling af Østeuropa. Dengang var Berlinmuren endnu ikke faldet.
Vi kan takke ja til samarbejde i stedet for krig med Rusland og Kina, om at
bygge en Ny Silkevej hele vejen fra Asien til Europa. Vi kan udvide det til at
blive en Verdenslandbro, en bro over land, gennem Sydvestasien og hele vejen ned
til Afrika. Vi kan følge den tråd, der for nylig er kommet frem, med SaudiArabiens rolle bag angrebene den 11. september 2001, og følge denne tråd helt
til det nuværende Britiske Imperiums fraktions rolle bag terrorisme; og så kan
vi takke ja til samarbejde med Rusland om at bekæmpe terrorisme.«
Præcisering: Chefen for Deutsch Bank,

Alfred Herhausen, blev dræbt af

terrorister den 30. november 1989. Berlinmuren faldt den 9. november 1989. Hvis
han, som var en ledende rådgiver til den tyske kansler Helmut Kohl, havde levet,
ville verden have set anderledes ud.
Denne video blev lavet i forbindelse med omdeling af Schiller Instituttets

materiale i jyske og fynske byer.
Kontakter i Jylland:
Kolding: Preben Samsøe, 4146 4714
Aarhus: Hans Schultz, 4841 4096; 6016 4096
Randers: Poul Gundersen, 2082 0350
Her er nogle vigtige links:
NYHEDSORIENTERING JULI 2016: Sidste chance for at stoppe europæisk bankkrak og
krig
Helga Zepp-LaRouche: Menneskehedens skønne fremtid – hvis vi undgår
dinosaurernes skæbne.
Hovedtale på Schiller Instituttets internationale konference i Berlin, 25. – 26.
juni, 2016

Baggrundsmateriale:
Lyndon LaRouches 3-punktsprogram for genopbygning af realøkonomien:
1. Hvorfor en Glass/Steagall-bankopdeling ville løse finanskrisen og ødelægge
Wall Street
2. Hvordan man skaber ikke-inflationære kreditter gennem et nationalt
kreditsystem
3. Infrastrukturprojekter og fusionsøkonomi

Hvad kvantitativ lempelse (QE) haver
udvirket:
Financial Times ser ’Verdens Ende’
7. august 2016 – Ifølge EIR’s nye estimater har verdens fire største
centralbanker fjernet værdipapirer for lidt under $16 billioner fra private
bankers regnskaber og over til deres egne, siden USA’s centralbank, Federal
Reserve, indledte det store pengetrykningsspil, kendt som »kvantitativ lempelse«
(Quantitative Easing, QE) i 2009. Fed, den Europæiske Centralbank (ECB), Bank of
England (BOE) og Bank of Japan (BOJ) ejer nu omkring en fjerdedel af al
statsgæld i verden og har slæbt en tredjedel af al statsgæld i Europa, Japan og
USA ind i de negative rentesatsers territorium, hvilket er uden fortilfælde.
Disse centralbanker fortsætter desuden med at forøge den »kvantitative lempelse«
med en rate af omkring $2,4 billion om året, en rate, der er højere end på noget
forudgående tidspunkt efter bankpanikken og det økonomiske krak i 2008. Og til
trods for, at Fed ikke længere udfører disse »lempelser«, så fortsætter
amerikanske banker og store selskaber med at opsuge nye centralbank-penge gennem
deres afdelinger i London, Europa og Japan.
Dagens artikel i Financial Times, »Enden på verden, som vi kender den?«, af
Michael Power, siger, at centralbankerne »har vendt de finansielle normer på
hovedet«. Artiklen bemærker, at en meget alvorlig virkning af dette er, at
kapitalinvesteringer fra erhvervslivet har nået, eller nærmer sig, rekordlave
niveauer i hele den transatlantiske verden.
»Henved 30 % af udstedte statsobligationer på globalt plan har negative afkast«,
rapporterer Power. Og, »Som Morgan Stanley har bemærket, ’I løbet af de seneste
17 år har statslån med en løbetid på 10 år i USA, Tyskland, UK og Japan givet et
bedre afkast end det lokale marked for værdipapirer, og med lavere flygtighed.’«
Dette skyldes, at, i takt med, at renter på obligationer sikkert og støt er
faldet i et årti, ned til nul og derunder, og til næsten nul selv for store
selskabers obligationers vedkommende, så er markeds-’prisen’ på disse
obligationer lige så sikkert og støt steget, og skaber således et perfekt,
spekulativt marked »uden for økonomierne«.
Denne fatale virkning på banksystemet er blevet tydelig efter krakket i 2008.
Store banker, der er centreret på Wall Street og i City of London, har reduceret
deres kommercielle udlån til økonomien, koncentreret sig om investeringsbank-

spekulation i obligations- og værdipapirsmarkederne, og lagt sig i slipstrømmen
af centralbankerne i markederne for statsobligationer, for at tjene en pålidelig
»profit« – og dernæst deponere den som overskudsreserver i de samme
centralbanker. Og deres spekulation i statslånspapirer har tilvejebragt den
sikkerhedsstillelse, som de har brugt og /eller udlånt til finansielle indsatser
i derivater og de såkaldte tredjeparts-genopkøbs-, eller »repo«-markeder. De
store bankholdingselskaber har alle bevæget sig i retning af modellen hos
Deutsche Bank, for hvem udlån blot udgør 15 % af bankens »aktiver« for i alt 1,6
billion euro – og som nu de facto er bankerot.

Førende tysk økonom siger, Deutsche
Bank,
som nødforanstaltning, nu må
nationaliseres
7. august 2016 – For fjerde søndag i træk har Tysklands førende finansavis,
Frankfurter Allgemeine Zeitung, kørt en analyse af den farlige og forfaldne
tilstand af landets største bank, Deutsche Bank. I søndags interviewede FAZ en
meget fremtrædende, tysk økonom, der siger: »Nationaliser Deutsche Bank som en
nødforanstaltning! Banken er i en krise, værre end 2008« i den globale
bankpanik.
At Martin Hellwig fra Max Planck Institut i Bonn kommer med dette krav – i et
land, hvor nationaliseringer aldrig har været diskuteret, selv da panikken og
kollapset i 2007-09 var på sit højeste – indikerer, at Deutsche Bank nærmer sig
en reel implosion, med mindre banken »reddes«. Og IMF har allerede formelt
erklæret banken for at være den ene, enkeltstående gigantbank, der »udstråler
større risiko« for andre banker og banksystemer, end nogen anden bank i verden.
Dens implosion vil være signal til et generelt, økonomisk krak, der vil forværre
de konfrontationer imod Rusland og Kina, som promoveres af Obamaregeringen og
NATO.
Schiller Instituttets stifter og forkvinde for det tyske, politiske parti
Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo), Helga Zepp-LaRouche, udstedte for blot
et par uger siden en appel, »Red Deutsche Bank, for verdensfredens skyld«.

Hun og Lyndon LaRouche sagde, at bankens investeringspolitik i denne proces
fuldstændig må omdirigeres til udvikling af industri og infrastruktur, ligesom
det var bankens formand, Alfred Herrhausens politik. Herrhausen blev myrdet den
30. november 1989.
Hellwig erklærer til FAZ, at »investeringsbanker har udsuget Deutsche Bank« i
mere end et årti således, at bankens terminale krise ikke engang stammer fra den
globale panik i 2008. Banken må nationaliseres, siger Hellwig, fordi ethvert
forsøg på at »dæmpe det ned« – dvs., at »opløse« storbanken ved at gennemføre
bail-in (ekspropriering) af obligationsindehavere, osv. – ville sende denne
risiko ud til hele banksystemet. Det samme, bemærker han, gør sig gældende for
Frankrigs BNP Paribas. Adspurgt, om Deutsche Bank har en intern plan for at
afværge implosion, siger Hellwig, at bankens planer består i insiderhandel,
spekulation, fusioner og erhvervelser, osv.
Og sluttelig, da Hellwig blev spurgt, om han selv kunne træde til og køre en
nationaliseret Deutsche Bank, protesterer Hellwig med den udtalelse, at han ikke
er i stand til at udføre jobbet, fordi han tager sig tid til at gennemtænke
løsninger, og det har Deutsche Bank ikke tid til.
Zepp-LaRouche understregede, hvor sjældne forslag til nationaliseringer er i
Tyskland, og at det signalerer, at der virkelig ikke er tid tilbage; hendes
forslag om at redde storbanken, men vel at mærke i processen gøre den til i
praksis at være en udviklingsbank, må gennemføres.
»Dette system går sin undergang i møde. Stik ikke jer selv blår i øjnene, og lad
være med at være selvtilfredse; banken kunne nedsmelte, hvad øjeblik, det skal
være«, sagde hun.

Obama bakker åbent op om al-Qaedas
overtagelse af Syrien
7. august, 2016 (Leder) – I den afgørende kamp om Aleppo er det blevet klart og
offentligt, at Barack Obamas Hvide Hus, Forsvarsministerium og
Udenrigsministerium – og FN ambassadør – støtter al-Qaedas overtagelse af
Syriens største by, den sandsynlige »platform« for, at al-Qaeda kan ødelægge
Syriens regering og overtage magten. Obama kræver, at den syriske regering
ophæver belejringen af al-Nusra/al-Qaeda i det østlige Aleppo, en belejring, der

ellers rent faktisk kunne gøre en ende på truslen om et »terrorist-Kalifat« i
hele Mellemøsten. Obama og Hillary Clintons støtter i pressekorpset kalder
regeringens omringning af al-Qaeda for et angreb på Aleppos civilbefolkning og
opmuntrer til, at jihadisterne bryder den. Obamas FN-ambassadør Samantha Power
forlanger offentligt, at civile ikke benytter lejligheden til at forlade det
østlige Aleppo, men i stedet bliver der med deres »forsvarere« al-Qaeda, mens
USA kræver, at Rusland indvilger i at få belejringen ophævet.
Endnu engang er Obama og Hillarys »anti-terror«-politik et bedrageri med henblik
på at skabe mere krig. Deres krigspolitik udklækker og støtter endog mere
terrorisme, og bakker deres »allierede« Saudi-Arabien og »Londonistan« op i
sponsorering af terrorisme. FN-ambassadør Power er en fuldstændig miskrediteret
fortaler for Obamas ret til at vælte enhver regering i verden gennem krig, for
hans egne »humanitære« formåls skyld.
Obamas egentlige »humanitære formål« er, at konfrontere og provokere Putins
Rusland, og Kina, endog så langt som til global krig. Hele Obamas præsidentskab
er et bedrageri. Og Hillary Clinton burde skamme sig over, hvad hun er blevet
til, mens hun har arbejdet for Obama.
Obamas Hvide Hus tager dette seneste, totalt foragtelige og potentielt fatale
skridt, mens det transatlantiske finansielle system endnu engang er ved at
krakke. Tysklands enorme Deutsche Bank er blot den bank, der er nærmest bunden i
en malstrøm af kollapsende spekulativ gæld, der trækker alle Europas og USA’s
store banker ned. Mere pengetrykning og »lempelser« fra centralbankernes side på
dette tidspunkt, vil blot accelerere malstrømmen.
Det må ikke ske, at den eneste »løsning« er at lade Eurasiens magter idømmes
global krig som straf for fortsat at vokse og øge deres produktivitet.
Vi behøver et nyt paradigme, gennem hvilket nationer samarbejder om vækst,
arbejdsstyrkens produktivitet og videnskabeligt fremskridt for menneskeheden. Vi
behøver et nyt præsidentskab i USA, der forpligter sig til et sådant paradigme.
Helga Zepp-LaRouches Schiller Institut, der har arrangeret snesevis af
konferencer i hele verden for dette nye paradigme, udgiver i dag som brochure,
sin »Nyt Paradigme«-konference fra 25. – 26. juni i Berlin.
Cirkulér omgående denne brochure i bredest muligt omfang. Som Zepp-LaRouche
bemærkede søndag, i forbindelse med en førende, tysk økonoms opfordring til nødnationalisering af Deutsche Bank: »Dette system går sin undergang i møde. Lad
være med at føle selvtilfredshed over det. For tidsrammen er virkelig ’hvad

øjeblik, det skal være’.«
Foto: Før-og-efter-fotos af den Store Moske i Aleppo, Syrien. Foto venligst
tilladt af Olympia Restaurants Før-og-Efterfotoalbum. [facebook.com/Olympia.Rest/photos/?tab=album&album_id=770898579647858
]

POLITISK ORIENTERING den 4. august
2016:
Bankkriser kan ikke længere
forhindres med QE.
Rand Corporation foreslår krig mod
Kina nu.

Europæiske banker under akut stress
efter ECB’s stresstests:
LaRouche understreger, sats på
nationalt selvforsvar
2. august 2016 – I et langt interview med CNC-TV sagde den italienske
premierminister Matteo Renzi, at hans regering vil modsætte sig en bail-in af
hele sin magt. På sit engelske med en stærk accent sagde Renzi, »Italien kæmper
totalt for at forhindre bail-in, fordi også en blød bail-in kunne blive en
katastrofe for troværdigheden og tilliden.« Renzi sagde også, at den eneste
løsning for italienske banker er »vækst«, og at hvordan, man skal opnå vækst, er
»min drøm og mit mareridt«.
Tja, nu, hvor Renzi har overtrådt EU-lovene for bail-in, bør han tage det næste

skridt og også overtræde EU’s budgetlove med det formål at gennemføre et program
for vækst. I en diskussion her til morgen understregede Lyndon LaRouche, at,
selv om dette ikke er en national, men en global krise, så må Italien
implementere en lov for et statsligt kreditprogram for økonomisk genrejsning, og
europæiske nationer bør samarbejde om et nationalt selvforsvar. Dette vil så
igen »foranledige, at hele EU/euro-programmet bliver taget op til revision«,
sagde LaRouche.
Intet andet vil virke. Tag den »løsning«, som man har vedtaget for Monte dei
Paschi di Siena (MPS), og som ingen har tillid til. I går og i dag blev
italienske, såvel som andre europæiske banker, ramt af et lad-os-finde-udgangeni-en-fart-udsalg. Handlen med Unibank-aktier blev suspenderet begge dage efter
at være faldet næsten 10 % mandag og 5 % tirsdag. Den 70 % ’s discountpris for
MPS’s misligholdte lån (NPL) er blevet set som en standard for fremtidige
handler og tvinger således andre banker med NPL’er til at genkapitalisere.
Financial Times offentliggjorde en grafisk fremstilling over tabet af værdier i
fem store, europæiske banker, siden resultaterne af stresstestene blev
offentliggjort i fredags: Unicredit -15,9 %; Commerzbank -11,2 %; Deutssche Bank
-6,6 %; Credit Suisse -6,1 %: Barclays -5,4 %.
I forbindelse med en politik med nulvækst og nulrente, er der ingen chance for,
at nogen bank kan komme sig. Og nu driver ECB også selskabsaktiers finanser til
bankerot. Bloomberg har rapporteret, at ECB’s køb af selskabsaktier tvinger
afkastet ned, der i sidste uge lå på forbløffende 0,7 %.
Tallene for Eurozonens BNP for andet kvartal viser en 0,3 % ’s (ikke-)vækst, alt
imens et overblik over statslige investeringsrater i forhold til BNP viser en
nedgang større end 1 % i perioden 2009 – 2016. Dette betyder et investeringstab
på 115 – 120 milliard euro.

Økonomier og markeder ved at gå ned:
– LaRouches politik skal gennemføres
nu!
2. august, 2016 (Leder) – Sammenbruddet af ikke alene kreditmarkederne, men også
af Europas og USA’s økonomier generelt, er nu i fuld gang.

Indførelsen af Glass-Steagall i valgplatformene hos begge USA’s politiske
partier diskuteres overalt; men dette er kun et enkelt skridt hen imod et mål,
som omgående må nås. Der kan ikke være tale om at vente på en handlingslammet
kongres-samling eller den næste Kongres: Dette skal gennemtvinges.
Hvorfor? Fordi Glass-Steagall er en afgørende del af en statslig kreditpolitik
til genoplivning af produktion og produktivitet og til at samarbejde med de
asiatiske magters globale investeringer i infrastruktur. Uden denne politik er
de transatlantiske økonomier gået ind i et uigenkaldeligt kollaps, der er meget
værre end blot en »bankpanik«, selv om en bankpanik allerede er i gang.
De beklagelige, falske »stresstests« af de større, europæiske banker har udløst
disse bankers generelle styrtdyk på aktiemarkederne, hvor handel i de førende
italienske banker tirsdag blev indstillet, efter at de angiveligt netop skulle
være blevet reddet! En ekspert-beregning af »den reelle bankstress«, som blev
udført som en nødforanstaltning og rapporteret i Financial Times samme dag,
fandt, at de store europæiske banker behøver en omgående bankredning på 900
milliarder euro – svarende til en nød-kapitalisering på mere end $1 billion som
et »TARP-program« (Troubled Asset Relief Program) – for at overleve.
Tabet af vækst, og det fuldstændige tab af produktivitet i de transatlantiske
økonomier, er det, der driver dette kollaps. I USA er væksten i BNP i de seneste
12 måneder 1 %; arbejdskraftens produktivitet er faldet med 1,5 % hidtil i år og
er ikke steget i seks år; investering af erhvervskapital er faldet i fem af de
seneste seks kvartaler; de reelle ugelønninger er igen ved at falde. Ledere fra
Federal Reserve (den amerikanske centralbank, -red.) holder taler – inklusiv
præsidenten for New Yorks Fed-afdeling, Dudley, i tirsdags, og formanden for
USA’s centralbank Yellen i sidste uge – hvor de begræder tabet af økonomisk
produktivitet, som de har været med til at frembringe gennem uophørlig
pengetrykning for at redde de bankerotte banker.
Vækst i mere grundlæggende aspekter, der måler effekten af nye teknologier på
arbejdskraftens produktivitet, er komplet forsvundet.
De økonomiske markører i Europa er endnu værre, og offentlige investeringer i
hele Europa er i det forgangne år faldet med 115-120 milliarder euro, eller
omkring $135 milliarder.
Endnu en TARP på $ 1 billion vil ikke afhjælpe dette kollaps. Italien, der for
øjeblikket er epicentret for bankkollapset, skal vedtage en national lov for at
give mulighed for statskredit til vækst – et skridt, der for indeværende er
forbudt iflg. EU-regler!

En Glass/Steagall-bankopdeling og en begrænsning af indskudsgaranti til kun at
gælde for kommercielle banker vil bane vejen for den rette kur. Denne kur består
i statslige kreditinstitutioner, der skaber kredit til både ny og mere produktiv
infrastruktur og industri, og også til behovet for yderligere kredit fra private
udlåns- banker. En håndhævelse af Glass-Steagall vil åbne op for finansminister
Alexander Hamiltons succesfulde bank- og kreditpolitik.
En af støtterne for Glass/Steagall-lovforslaget i Senatet mener, at, hvis det
kan bringes til diskussion i Senatets sal, og tages ud af hænderne på den
komité, der sidder på det, kunne lovgivningen omgående blive vedtaget. Den
nationale debat og diskussion, der nu summer om Glass-Steagall i partiernes
valgplatforme, må og skal vendes til handling for at gennemtvinge
Glass/Steagall-lovgivningen.
De amerikanske og europæiske samfund har siden finanskrakket i 2008 lidt enorme
tab, som ofte opregnes som et titals billioner af dollars, men som i
virkeligheden kan måles som tabet af en fremtid for de unge generationer. Dette
kollaps vil gøre dette tab af fremtid uigenkaldeligt, med mindre det stoppes af
regeringshandlinger nu.
Enhver borger kan blive en kreativ kraft i denne indsats.
Foto: Børshandlere i panik midt i krakket i 2008.

Indsats for at redde eurobanker slår
fejl
– det er Herrhausen, eller fallit
2. august 2016 (Leder) – Den europæiske Banktilsynsmyndighed (EBM)
offentliggjorde de seneste stresstests af eurobankerne kl. 22 sidste fredag
aften med håbet om at kunne dulme nerverne hen over weekenden, men indsatsen
slog fejl, med bankaktier, der styrtdykkede mandag. Den enorme skala af hele
banksystemets bankerot bliver i stigende grad åbenlys for alle, undtagen de
blinde. Stresstestene var i realiteten et totalt svindelnummer – EBM droppede
sin tidligere politik med at uddele karakterer for ’bestået’ eller ’dumpet’ og

tog ikke engang storbankernes astronomiske eksponering til derivater i
betragtning. Det stod ikke desto mindre klart, at der næppe er én eneste bank,
der klarer sig.
Den kendsgerning, at én (og kun én) bank fik en bail-out – Italiens Banca Monte
dei Paschi (verdens ældste bank) – demonstrerer simplet hen, at »bail-in«reglerne i USA og Europa, der skulle forestille at redde skatteborgerne fra
flere bail-outs (ved at stjæle bankindskydernes penge), som i USA’s Dodd/Franklov, lige fra begyndelsen har været et svindelnummer.
Den mest hysteriske respons kom fra Deutsche Banks risikochef, Stuart Lewis, der
af Frankfurter Allgemeine Zeitung blev spurgt om IMF’s rapport, der sagde, at
Deutsche Bank var »verdens farligste bank«. Lewis svarede: »Nej, slet ikke. Kun
én rapport fra IMF har på det seneste forkludret situationen. Vi er ikke
farlige. Vi er meget relevante. Deutsche Bank er indvævet i hele den finansielle
sektor. Vi er en af de største universalbanker i verden. Men for nu at gøre det
helt klart: Vores hus er stabilt. Regnskabet er sundt.«
Så meget for sandheden i dagens Kasino Mondial.
Den eneste måde ud af det her er den måde, som Lyndon og Helga LaRouche har
foreslået (se: »Red Deutsche Bank, for verdensfredens skyld«)
at genkapitalisere Deutsche Bank samtidig med, at man genindfører den politik,
der blev ført af Alfred Herrhausen, Deutsche Banks chef, der i 1989 blev myrdet
blot to uger efter Berlinmurens fald, og genindføre hans politik med samarbejde
med den daværende Sovjetblok og udviklingslandene om global udvikling.
Galninge i Obamas lejr promoverer krig med Kina og Rusland. En rapport, der blev
offentliggjort den 28. juli af RAND Corporation, der finansieres af den
amerikanske regering og hæren, bærer titlen, »Krig med Kina – at tænke det
utænkelige«, fremkommer med det argument, at, hvis der blev en krig mellem USA
og Kina: »De kinesiske militære tab ville i betydelig grad overstige de
amerikanske under en krig. Den uophørlige forbedring af kinesiske antiadgangskapaciteter kunne imidlertid øge de amerikanske tab og, i takt med, at
USA’s angrebskapacitet udtømmes, reducere kinesiske tab.« Hellere før end
senere, er det budskab, der ikke siges. Med en demonstration af det, som
LaRouche har beskrevet som et utroligt niveau af »luftkasteller«, siger
rapporten, at Rusland »ikke ville have nogen betydningsfuld indflydelse på
kampene« og råder os til at »sove trygt«, eftersom forfatterne »anser en
atomkrig for at være højst usandsynlig«. Man fremstiller flere scenarier, som
kunne udløse en sådan eksistentiel trussel mod menneskeheden, og hvor skylden

for en sådan trussel totalt lægges på Kinas »aggression« eller »fejlbedømmelse«
af USA’s villighed til at gå i krig over omstridte øer i det Østkinesiske Hav
eller det Sydkinesiske Hav.
Amerikas »kogepunkt« er nu nået, som det demonstreres af begge de politiske
partiers kaotiske sammenbrud. På et sådant historisk tidspunkt kan mennesker
blive drevet til vanvid; til fascistiske former for racisme og krigshysteri. Men
det er ligeledes under sådanne historiske tidspunkter, at mennesker bliver i
stand til at række indad i sig selv for dér at finde den egenskab i deres
intellekt, eller sind, som definerer deres sande natur som skabende væsener, der
kan skabe fremtiden til gavn for hele menneskeheden.
Digteren Percy Shelley sagde om sådanne tider: »Under sådanne perioder finder
der en akkumulering af evnen til at kommunikere og modtage intense og
passionerede ideer, med hensyn til menneske og natur (univers), sted«, når
mennesker, der træffer dette valg, kan række ind i »denne evne, der har sæde på
deres egen sjæls trone«.
Det er det valg, vi alle sammen har.
Foto: Politiet forbereder sig på en demonstration uden for den Europæiske
Centralbank. 31. maj, 2013.

Stresstests er fup-virkelighed
30. juli 2016 – Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (ECA/ECB) stresstests
bestod i at udregne, hvor meget kapital, banker ville tabe i tilfælde af et
»negativt scenario« med »fald i reel EU-bruttonationalprodukt (BNP) på 1,2 % i
2016, 1,3 % i 2017 og 0,7 % i 2018«, gennemsnitligt, ifølge Financial Times. De
enkelte landes scenarier synes imidlertid at være forskellige. For eksempel
forudser et negativt scenario for Italien et fald i reel BNP på næsten 6 % i de
tre år 2016 – 2018. I 2018 ville resultatet være 10 % lavere end i 2007, det
laveste siden Anden Verdenskrig. Desuden antager man en stigning på 100
basispoint for afkast af statsobligationer, hvilket vil sige en 12 % ’s
nedskrivning af disse obligationers værdi.
Desuden har EBA tilsyneladende ikke taget en »negativ kreditbegivenhed« (betyder
almindeligvis, at låneren ikke kan betale, -red.), og en global finanskrise, i

betragtning.
De ti banker, der havde de dårligste præstationer (i stresstesten), er: Monte
dei Paschi di Siena, Reiffeisen (Østrig), Banco Popular (Spanien), UniCredit,
Barclays, Allied Irish Banks, Commerzbank, Bank of Ireland, Deutsche Bank,
Société Générale. Det var imidlertid kun Monte dei Paschi, der havde en negativ
CT1 (dvs., under et »negativt scenario, en kapitalrate på under 7 %).
Kritikere af stresstesten understreger manglen på en passende estimater af
bankregnskabets aktivside, der er fyldt op med derivater. Men selv EBA/ECB’s
fup-estimater er nok til at udløse frygten for et jordskælv på finansmarkederne
således, at resultaterne af stresstesten ikke blev offentliggjort, før
markederne havde lukket!

Bailout af den italienske bank Monte
dei Paschi er en bailout af
investorer;
LaRouche: »Spillet er ved at
kollapse«
30. juli 2016 – Ved at udstede garantier på Trin 2 af redningsplanen for Monte
dei Paschi di Siena (MPS) er den italienske regering de facto i færd med at
gennemføre bailout af de banker, der vil blive en del af Trin 1, som er en
kapitaltilførsel på 5 milliarder euro. Fakta er, at disse banker skal opkøbe for
op til 5 milliard euro af nye MPS-aktier på den betingelse, at banken kommer af
med for 27 milliard euro lån, der ikke betales på (NPL; ’non-performing loans’),
og således lover ’profitabilitet’ på markedet. Dette vil finde sted via en fond
ved navn Atlante, som vil opkøbe disse NPL’er til 30 % af deres ’værdi’ og
udstede værdipapirer, der garanteres af den italienske stat, til en rente på 6
%.
Medlemmerne af det konsortium, der deltager i Trin 1, er: J.P. Morgan,
Mediobanca, Goldman Sachs, Santander, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank og Bank
of America Merrill Lynch.

Selv om det endnu ikke vides, hvem, der skal købe disse værdipapirer, kan det
meget vel være, at nogle af, hvis ikke alle disse banker vil blive en del af
spillet. Foreløbig er det blevet meddelt, at italienske private pensionsfonde
vil købe for en halv milliard værdipapirer. Sammenslutningen af Skatterådgivere
(ADC) har imidlertid trukket sig ud af operationen. ADC sendte et brev til
premierministeren, hvori der stod, »Vi vil ikke tillade, at én eneste cent tages
ud af vore pensionsfonde til andre formål end at betale vore pensioner. … Vi er
ikke køer, der kan malkes.«
Eftersom proceduren for at opnå statsgaranti for Atlantes præferenceværdipapirer (seniorpapirer) tager nogen tid, overvejer den italienske regering
at udstede et overgangslån.
Da vi bad om en kommentar, sagde Lyndon LaRouche: »Annuller disse
statsgarantier.« Han sagde desuden, … »Spillet er i færd med at kollapse, fordi
de spillede spillet for længe. Det havde de ingen ret til, men de prøvede alle
sammen at opnå en satsning, og de fandt ud af, at de ikke kunne få én. Der var
nogle andre, der klagede over, at deres planer havde forårsaget, at systemet
ikke virkede. Det er, hvad der skete.«
Stresstestene »behandler ikke problemets virkelighed. De fornægter
virkeligheden. Tag denne italienske ting, som er rædselsfuld. De siger: Vi, de
rige, bliver mere rige. Og den anden del af de almindelige rige vil ikke længere
være rige.«

Når vampyrerne selv donerer blod, ved
man, at systemet er dødt!
Italiens Monte dei Paschi-bank får
’blodtransfusion’
29. juli 2016 – Når vampyrerne først selv begynder at donere blod, ved man, at
hele systemet er dødt. I en sidste-minut-manøvre, der blev annonceret her til
aften, har man arrangeret en nødredning af den italienske bank Monte dei Paschi
di Siena (MPS), som involverer et konsortium af banker og pensionsfonde, der
opkøber en del af bankens dårlige lån, der ikke betales på, til en værdi af
henved 10 milliarder euro, til en pris af 30 cents på dollaren; samt et

kapitalindskud i MPS på henved 5 milliard dollar. »Atlante« [sic] er navnet på
denne nye redningsenhed, hvis deltagere omfatter Deutsche Bank – som selv har
behov for en redning – Credit Suisse, Goldman Sachs og andre. Det italienske
Finansministerium har udstedt en erklæring, der siger, at de er ’tilfredse’ med
planen. Den logiske følgeslutning af denne manøvre fra private kilder er, at det
skulle afværge gennemførelsen af EU’s regler for bail-in (ekspropriering af
kunders bankindskud).
Denne såkaldte redning af MPS blev meddelt få minutter før resultaterne af de
latterlige ’stresstests’ af 51 eurobanker, udført af den Europæiske
Bankmyndighed, blev offentliggjort. I realiteten behøver man ingen udspekulerede
stressprøver og risiko-scenarier for at bevise, at selve systemet er kaput i den
transatlantiske banksektor, med banker, der sidder på et bjerg af lån, der ikke
betales noget på, til flere hundrede milliarder, og værdiløse derivater og andre
toksiske fordringer til billioner. Resultaterne af stresstestene blev først
offentliggjort efter kl. 22 i Europa, efter, at markederne havde lukket, så
spillere i finansverdenen havde weekenden til at finde ud af, hvad deres næste
træk skal være!
Alt dette sættes fokus på det faktum, at den eneste, fornuftige løsning er den,
som Lyndon LaRouche foreslog tidligere på måneden som »Herrhauseninterventionen« til at varetage behandlingen af Deutsche Bank ved at give den en
likviditetsindsprøjtning, der ledsages af en omstilling af bankens mandat og
aktivitet til at udstede kredit til den produktive økonomis sektor. Dette
forklarer Helga Zepp-LaRouche med al ønskelig klarhed i sin appel fra 12. juli,
»Deutsche Bank må reddes, for verdensfredens skyld!«
Lyndon LaRouche understregede dette i dag og sagde, at dette er den opgave, som
vi skal løse. Ikke noget med at ’teste’ – hvilket vil garantere, ikke forhindre,
krakket.
I den fortsatte saga om Deutsche Bank, så var bankens aktier her til morgen
faldet med 8 %, blot siden i onsdags. Prisen lå og fluktuerede omkring 12 euro
pr. aktie. Her til aften steg prisen så en smule, efter at MPS-planen blev
kendt. I denne uge nedgraderede Merrill-Lynch Deutsche Bank til »lav
præstationsstatus«.

Lyndon LaRouche: Glem aldrig den
lektie,
vi lærte af Alfred Herrhausen
27. juli, 2016 (Leder) – De mere betydningsfulde finansielle medier i Europa og
USA advarer for tiden om, at det europæiske finansielle system er på randen af
en nedsmeltning, hvad enten udløseren, som del af et generelt bankkollaps i
Italien, er verdens ældste banks, Monte die Paschis, kollaps, eller det er en
nedsmeltning af derivaterne i Deutsche Bank, som af IMF for nylig blev beskrevet
som verdens mest »systemisk risikable« finansielle institution. Hele det
transatlantiske finansielle system har nået et kritisk punkt, og af denne grund
vokser der nu en panikkonsensus frem blandt nogle af nøglespillerne i det
britiske spil – Den Europæiske Centralbank, IMF, JP Morgan Chase og Goldman
Sachs – der går ud på, at en midlertidig ophævelse af bail-in-loven
(ekspropriering af visse typer bankindskud) er af afgørende betydning for at
muliggøre en bail-out (statslig bankredning) af de italienske banker, der
vurderes at sidde inde med dårlig gæld for mellem 210 og 360 milliarder euro.
Deutsche Bank holdt onsdag en spontan pressekonference ved en af sine
direktører, for »særdeles kraftigt at afvise« at banken skulle være i færd med
at overveje en opdeling mellem sine London-centrerede kasino-operationer
(Deutsche Bank har en derivateksponering på $55 billioner (55 tusinde
milliarder, -red.), og sine andre enheder, selv efter, at DB havde
offentliggjort et fald i profit på 97,5 %, og en 20 procents nedgang i
indtjening i forhold til samme kvartal i 2016.
Det episke sammenbrud af det transatlantiske finansielle system, er, netop nu,
den væsentligste faktor bag driften hen imod faren for krig – atomkrig – som
Obama og NATO har fremprovokeret mod Rusland. Den seneste provokation kommer fra
den bulgarske regering, der har beskyldt Rusland for at krænke et opdigtet
»NATO-luftrum« under bulgarsk kontrol.
Kendsgerningen, som Lyndon LaRouche udtrykte det under diskussion med kolleger i
dag, er ganske enkelt den, at »Deutsche Bank er død. Dette skal siges ligefremt
og åbent.« Han tilføjede, at tyskerne burde »bede om Putins råd«.
Mens Wall Street forsat er ekstremt rasende over det faktum, at både det
Republikanske og det Demokratiske parti har sat en genindførelse af GlassSteagall på deres valgprogram for præsidentvalget i 2016, tog LaRouche
spørgsmålet et skridt videre. Alt imens Glass-Steagall er fuldstædigt afgørende,

så det nødvendigt med yderligere tiltag. Man må påkalde den tidligere formand
for Deutsche Bank, Alfred Herrhausens forbillede. Under Herrhausen var Deutsche
Bank en industribank, der investerede i realøkonomien. Selv på højdepunktet af
den Kolde Krig investerede Deutsche Bank massivt i den sovjetiske økonomi og
tilvejebragte lån til olierørledninger, kraftværker, veje og jernbaner. Mordet
på Herrhausen den 30. november, 1989, faldt sammen med den iscenesatte fængsling
af Lyndon LaRouche, iværksat af de samme kræfter – George H.W. Bush/Margaret
Thatcher/ Francois Mitterand – der påtvang Tyskland Maastrichttraktatens
spændetrøje og således aflivede Herrhausens planer om at integrere nationerne i
den tidligere Warszawapagt i et forenet europæisk-eurasisk, økonomisk rum.
Den tyske økonomi står på randen af kollaps, som der er garanti for, hvis
Deutsche Bank går ned. Det må forhindres for enhver pris, men de umiddelbare
forholdsregler må omfatte en tilbagevenden til den form for bankvirksomhed, der
blev praktiseret af Herrhausen. Hvis Tyskland går ned, er der så godt som
garanti for, at vi får en atomar Tredje Verdenskrig, og det må forhindres gennem
nødforanstaltninger.
Endnu en manifestering af den dødbringende krise, som menneskeheden i dag står
overfor, er den fortsatte spredning af den blinde terrorismes pest, hvad enten
der er tale om grusomheder begået af Islamisk Stat og andre jihad-kulter, skabt
af anglo-saudierne, eller det drejer sig om den »nye vold«, vi på det seneste
har set i Tyskland og Japan, og som involverer unge, der, gennem deres
afhængighed af sigt-og-skyd-videospil, hjernevaskes til at begå voldelige
handlinger.
Helga Zepp-LaRouche, grundlægger af og præsident for Schiller Instituttet, har
opfordret til en international, koordineret indsats for at knuse denne
terrorsvøbe – i tæt samarbejde med Rusland. Sidste september opfordrede den
russiske præsident Vladimir Putin i sin tale til FN’s Sikkerhedsråd til en
international indsats, med Anden Verdenskrigs alliance mellem USA og
Sovjetunionen som forbillede, for at besejre jihad-terrorismen. Onsdag den 27.
juli holdt Putin en tale ved et møde for topplacerede folk inden for russisk
sikkerheds- og ordenshåndhævelse, hvor han gentog denne opfordring til en global
krig mod terrorisme, der nu udgør en civilisationskrise, som alle nationer må
bekæmpe.

NYHEDSORIENTERING JULI 2016:
Sidste chance for at stoppe
europæisk bankkrak og krig
I kølvandet på den britiske beslutning om at forlade EU står ikke blot Det
Britiske Imperium og EU’s drømme om et imperium for fald, men hele det defekte
paradigme, den vestlige verden har været præget af. Deutsche Banks krise er en
sammenbrudskrise for hele finanssystemet, og Deutsche Bank må reddes for at
undgå kaos – men samtidigt må banken bringes tilbage til Alfred Herrhausens
politik for realøkonomisk vækst. Frigivelsen af de 28 sider må
betyde afsløringen af Saudi-Arabiens og Storbritanniens støtte til international
terrorisme og en fælles front med Rusland for at udrydde den. Chilcotkommissionens rapport om Storbritanniens deltagelse i Irakkrigen afslører ikke
blot Tony Blair som en løgner, men er en opfordring til et skifte fra det
vestlige paradigme for permanent krig tilbage til respekt for FN og national
suverænitet. Det mislykkede kupforsøg i Tyrkiet, som kom efter tyrkiske
tilnærmelser til Rusland, vil fremskynde Erdogans planer om total magt, men kan
være med til at stoppe hjælpen til IS gennem Tyrkiet. Udtalelsen fra Den
Internationale Voldgiftsdomstol i Haag øger faren for krig i Det Sydkinesiske
Hav. Danmark og Europa må gå med i Kinas og Ruslands nye paradigme for fredelig
sameksistens og fælles udvikling.
Dette er en redigeret version af en briefing af Tom Gillesberg, formand for
Schiller Instituttet, den 18. juli 2016. Den kan høres på
http://schillerinstitut.dk/si/?p=13685
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Gennemfør Lyndon LaRouches forslag,
før Soros og venner gør det af med
Deutsche Bank
26. juli 2016 – George Soros og andre gribbe har i flere uger været i gang med
’shorting’[1] af Deutsche Banks aktier og har tjent masser af penge og tvunget

DB-aktier ned i værdi. Edward Misrahi, tidligere partner i Goldman Sachs og en
ledende hedgefund-direktør (Ronit Capital), har ikke alene indrømmet, at han
bedriver shorting mod Deutsche Bank, men rådede investorer til at gøre det
samme, med det perspektiv, at Deutsche Bank bliver nationaliseret, og at alle
kan få en bid af kagen. Misrahi kom med sine udtalelser i et interview med Raoul
Pal fra Real Vision TV.
Raoul Pal: »Hvis du skulle vælge én short, hvor ville den så være?«
Edward Misrahi: »Det her kan skabe vanskeligheder for mig. Der er én handel, som
jeg tror, du vil synes om. Jeg mener, at den bedste forsikring for at gardere
sin ryg, som findes lige nu, er at satse på Deutsche Bank.«
Pal: »Jeg mener, at de er ved at gå ned med flaget.«
Misrahi: »For resten, så mener jeg, at de (DB) vil blive nationaliseret. Jeg
tror, at det, for mig at se, er den bedste gardering (hedge), nogen portefølje
kan tilbyde.«

[1] S h o r t h a n d e l : At shorte aktier er en mulighed for at tjene penge i et
faldende marked eller ved kursfald i enkelte aktier. At shorte indebærer at du
som kunde sælger aktier som du ikke ejer.

