Hold op med at skjule katastrofen –
Se den i øjnene, og tag ansvar!
21. marts 2016 (Leder fra LaRouchePAC) – Finanssystemets kollaps kan ikke
længere skjules for befolkningerne i Europa og USA. Bankerne er gået i panik –
med en udvidelse af den kvantitative lempelses pengetrykning, negative
rentesatser, banker, der opkøber deres egne aktier for at bevare skinnet af
solvens, og snak om »helikopterpenge«, som om penge var problemet. Det handler
ikke om penge, men om realøkonomiens sammenbrud. Selvmordsraten blandt tidligere
beskæftigede specialarbejdere handler ikke om penge – det handler om, at de er
blevet skubbet til side af en satanisk politik, der kun er interesseret i penge,
ikke mennesker.
Og alligevel accepterer de fleste mennesker det, af frygt – frygt for, at FBI og
NSA skal »fange dem«, hvis de taler offentligt, hvis de taler om det, der er en
åbenlys kendsgerning. USA og Europa er i forfald, i færd med at dø, mens Kina og
Rusland vokser og lægger vægt på deres befolkninger, og verdens befolkninger, og
de rejser ud i rummet, mens Obama lukker NASA ned; de bygger jernbaner i hele
verden, mens Obama lukker dem ned, og de udvider uddannelse, mens Obama
legaliserer narkotika.
Den amerikanske kulturs død kan ikke udtrykkes bedre end gennem den
kendsgerning, at Obamaregeringen fremlagde en »Ven af retten«-brief (Amicus
curiae) i en sag, der blev anlagt af Colorados nabostater for at standse
Colorados legalisering af marihuana, som gør det umuligt at begrænse den
narkotika, der strømmer over grænsen. Den største heroinepidemi i amerikansk
historie, der nu berører hver eneste kommune i landet, stammer direkte fra
legaliseringen af narkohandlen – eftersom netværkerne for pot er de samme som
dem, der spreder heroin og kokain. Narkohandler George Soros var henrykt, da
Højesteret i dag dømte til fordel for Obamas narkohandel og afviste at lade
sagen mod Colorados narkopolitik komme for retten.
Chefen for Indiens centralbank, Raghuram Rajan, advarede i dag om, at verden
befinder sig i en »voksende farlig situation« pga. de vestlige bankers tiltag
med at trykke penge, mens deres fysiske økonomier er ved at kollapse. »Det
internationale samfund har et valg«, fremførte Rajan. »Vi kan lade som om, alt
står vel til med det globale, monetære ikke-system og håbe på, at der ikke er
noget, der går helt galt. Eller også kan vi begynde at opbygge et system, der
passer til det 21. århundredes integrerede verden.«

Wall Street og City of London, der meget vel ved, at deres finansimperium er ved
at smuldre, er af den mening, at det eneste svar er krig for at bryde den
»trussel« mod deres magt, der kommer fra Kina og BRIKS-nationerne.
Befolkningerne i USA og Europa bliver således tvangsfodret med en daglig dosis
hysteri om »russisk aggression« og »kinesisk aggression«, i et desperat forsøg
på at forhindre befolkningen i at se, at det nye paradigme, baseret på
videnskab, udvikling og menneskeligt fremskridt, der er centreret omkring Kina
og Rusland, er en kendsgerning. Selv, når amerikanere hader deres præsident og
væmmes ved det klovneshow, der kaldes præsidentvalget, så forstår de ikke,
hvorfor 80 % af det russiske folk støtter Vladimir Putin, og at over 90 % af
kineserne støtter Xi Jinping.
Det er der en grund til. Det er baseret på at give befolkningen en fornemmelse
af en fremtid, i en mission, der indbefatter fremskridt for hele menneskeheden –
en vision, der engang var kendt som Det amerikanske System. Det må genoplives i
Vesten og erstatte det døde pengesystem og den døende kultur. Alle borgere har
ikke alene en andel i denne mission; de har også et ansvar for at virkeliggøre
den.

Foto: Den tidligere bilfabrik Packard i Detroit, Michigan. Da fabrikken blev
bygget, var den verdens mest moderne bilfabrik.
I n f o : Indbyggertallet i byen Detroit er faldet betydeligt fra slutningen af det
20. århundrede og frem til i dag. Mellem 2000 og 2010 faldt indbyggertallet med
25 procent. I 2010 havde byen et indbyggertal på 713.000, et fald på mere end 60
% fra byens top-indbyggertal på 1,8 mio. ved folketællingen i 1950. Faldet
skyldes, at Detroits industri, primært bilindustri og maskinværktøjsindustri –
realøkonomien – gradvist er blevet afmonteret, med den heraf følgende enorme
arbejdsløshed. I 2013 blev byen erklæret konkurs, med en ubetalelig gæld på 1,8
mio. dollar.
Lyndon LaRouche har foreslået, at byens fabrikker ombygges – gennem Franklin
Roosevelts politik med statslig kredit til investering i den produktive økonomi,
i traditionen efter USA’s første finansminister, Alexander Hamilton, også kaldet
Det amerikanske System – til at deltage i produktion i forbindelse med LaRouchebevægelsens foreslåede NAWAPA-projekt, samt i forbindelse med opbygning af et
højhastigheds-jernbanenet i USA, og mens der endnu findes faglærte arbejdere,
der kan være med til at videreføre deres knowhow til den unge, arbejdsløse
generation, der aldrig fik chancen for at tilegne sig faglige, produktive
færdigheder.

S e o g s å : LPAC’s digitale brochure: The US joins the New Silk Road
S e o g s å : Brochure (dansk): Hvorfor USA og Europa må gå med i BRIKS

Et håb for USA og Europa: Asiens og
Ruslands lederskab
21. marts 2016 (Leder fra LaRouchePAC) – Kollapset af de transatlantiske landes
finanssystemer er nært forestående. Det er netop blevet signaleret i Den
europæiske Centralbanks chefs meddelelse om, at de nu undersøger at kaste
»helikopterpenge« ind i bankkonti i hele Europa; og i den tyske Centralbanks
chefs eksplosive offentlige udbrud imod denne inflationsskabende plan.
Centralbankerne har forsøgt enhver form for bailout i syv år, og
finanssystemerne er nu ved randen af et gennemgribende kollaps.
Nationerne må nu dramatisk og omgående ændre deres politik for at redde deres
økonomier og befolkninger fra Wall Streets og City of Londons kollaps.
Og der er kun én kurs for ændring, der vil lykkes: den politik, der er
modelleret efter præsident Franklin Roosevelts politik – med nedlukning af Wall
Streets kasinoer og udstedelse af statslig kredit til produktive formål – men
koordineret på globalt plan.
Til at gennemføre dette kan lederskabet kun komme fra Asien: fra Kina, Rusland
og Indien.
Kina er i færd med at bygge landbroer tværs over Eurasien og ind i det
kollapsede Europa, og endda muligvis ind i USA via Beringstrædet. Inden for to
år planlægger Kina at landsætte et rumfartøj på Månens bagside og observere og
undersøge universet på måder, der hidtil ikke har været muligt fra Jorden eller
fra fartøjer i kredsløb. Kina og Indien er nu verdens mest dynamiske
rumnationer.
Kinas »Nye Silkevejspolitik« med udstedelse af kredit og opbygning af broer, der
spænder over kontinenter, med ny, økonomisk infrastruktur, står måske også på
randen af at bringe økonomisk udvikling til Mellemøsten og Nordafrika. Dette er

fundamentet for en varig fred og stabilitet. At føre den Ny Silkevejs udvikling
gennem Mellemøsten og Nordafrika, og erklære ørkenen krig, er det eneste
udviklingsperspektiv for hele denne region. Og det er den eneste basis for at
vende Europas »flygtningekrise« omkring.
Vladimir Putins initiativ i Syrien har vendt kursen for anliggender i
Mellemøsten hen mod en forhandlet fred og stabilitet, for første gang, siden
George W. Bush’ katastrofale krig i Irak.
Dette er lederskab.
Den ganske lille styrke, der har katalyseret dette lederskab, har været
LaRouchePAC og Schiller Instituttet. Hen over 30 år er Lyndon og Helga ZeppLaRouches politik med den »Eurasiske Landbro« blevet Kinas politik, især over
for Rusland og Indien. I et gennembrud i sidste uge i Cairo blev det offentligt
Egyptens politik, gennem en konference med repræsentant for Schiller Instituttet
Hussein Askary og Egyptens transportminister som hovedtalere.
Ved afgørende konferencer 23. marts i Frankfurt og 7. april i New York City vil
denne politik blive forelagt europæiske nationer og USA: Gå med i Den nye
Silkevej, tag lederskabet i Asien og samarbejd med det, eller gå ind i en håbløs
bankerot. Alt afhænger af disse begivenheders succesfulde indflydelse.

Foto: Begyndelsen af Silkevejen, Xian, Kina. Kinas nye økonomiske Silkevejsudviklingspolitik, »Ét bælte, én vej«, er åben for tilslutning fra alle
nationer. (CC BY-SA 2.0)

Se virkeligheden i øjnene:
Den transatlantiske verden er dømt
til
undergang – Og menneskehedens

fremtid ligger i Eurasien
16. marts 2016 (Leder fra LaRouchePAC) – Skribent på Daily Telegraph, Ambrose
Evans-Pritchard, er blevet fuldstændig hysterisk over sin seneste »opdagelse«,
nemlig, at det transatlantiske område nu går ind i en hyperinflationsnedsmeltning. I realiteten burde enhver, der er ved sin fornufts fulde fem, for
længst have indset, at USA og Europa allerede er dømt til undergang. USA’s
økonomi er håbløs, og intet, undtagen et totalt skifte i politik – der går bort
fra troen på penge over menneskelig kreativitet – kan forhindre den totale
ødelæggelse. Ingen økonomisk genoplivelse, eller blot økonomisk overlevelse, kan
forekomme under den aktuelle politik. Det er et under, at USA stadig eksisterer
på dette tidspunkt, da der ikke er nogen mekanismer til at redde økonomien.
Krisen kommer til udtryk på en mere grafisk måde, når man ser på de
himmelstormende rater for selvmord, dødsfald som følge af narkooverdosis og den
faldende forventede levealder i USA.
Vi står på randen af et globalt kollaps, som det transatlantiske område umuligt
kan overleve. Krakket kan komme, hvad dag, det skal være, og det er denne
realitet, der har udløst hysteriet fra sådanne som ECB-chef Mario Draghi og
bladsmører for den britiske krone, Evans-Pritchard.
Eneste mulighed for det transatlantiske område er at annullere Wall Street og
[City of] London – udslet dem totalt, og gennemfør så en total ændring af
konceptet for det økonomiske system.
Der er to, uforenelige koncepter for økonomi. Der er det britiske/Wall Streetkoncept om penge, penge og atter penge. Penge i sig selv, har intet med virkelig
værdi at gøre. Det alternative system, Hamiltons system, som FDR forstod og
gennemførte, afviser penge; afviser Wall Street. Dette system bygger på
menneskelige opdagelser, der omsættes i videnskabelige og teknologiske
fremskridt, som skaber virkelig rigdom og fremmer menneskets vækst.
Præsident Franklin Delano Roosevelt havde disse koncepter og omsatte dem til
praktisk handling som præsident – indtil FBI og Republikanerne lukkede
Roosevelt-programmet ned, selv inden hans død i utide. Intet som helst system,
der bygger på penge og finans, kan fungere, og dette var, hvad FDR forstod.
Den russiske præsident Vladimir Putin opererer ikke ud fra et pengeorienteret
system. Det kinesiske lederskab under Xi Jinping opererer ikke på basis af et
pengeorienteret system. Eurasien er i færd med at blive organiseret på basis af

helt andre principper, anført af Kinas bestræbelser for at realisere menneskets
udenjordiske forpligtelse. Denne idé blev fremvist på den sidste dag af den
Nationale Folkekongres, der netop er sluttet i Beijing, da en af de delegerede
fra Folkets Befrielseshær, Kinas første, kvindelige astronaut, gav et magtfuldt
interview til CCTC om udsigterne for Kinas rumprogram. Kina er også godt på vej
til at bygge verdens første, kommercielle højtemperatur-gasafkølet reaktor. Det
er realøkonomi – og ikke det vanvid med penge, penge og flere penge, der har
plaget USA, siden FDR’s død, med ganske få, momentvise undtagelser.
På en anden måde personificerer den russiske præsident Putin det samme princip:
Nøglen til alt, hvad Putin har gjort for at vende situationen i Syrien, er, at
han altid er i bevægelse, altid finder på en overraskelsesflanke – på det
strategiske niveau. Putin er sig udmærket bevidst, at han ikke handler alene,
men at han opererer på vegne af et partnerskab med Kina. Dette gjorde Li Kiqiang
klart i sin afslutningstale til den Nationale Folkekongres: Ingen tredjepart vil
få lejlighed til at ødelægge det strategiske partnerskab mellem Kina og Rusland.
I Indien har premierminister Modi lanceret en revolution i landbrugssektoren,
som er fuldstændig afgørende for Indiens fremtid. I sit nye budget har han
annonceret en 84 % ’s forøgelse af investeringer i landbrugssektoren – oveni i
relaterede investeringer i veje, jernbaner og produktion af kemiske produkter og
gødning.
Putin drives af en dyb, personlig erfaring. En stor del af hans familie døde
under nazisternes invasion af Sovjetunionen under Anden Verdenskrig. Denne
erfaring former hans tankegang. Uden en erkendelse af, hvem Putin er som
verdensleder, og hvor han kom fra, er det umuligt at forstå hans handlinger. Det
er grunden til, at det store flertal af de såkaldte »strateger« i Vesten er
forvirret over hans flankeoperationer.

Tysk valg er en uforbeholden
katastrofe for den vestlige verden
»Dette er en uforbeholden katastrofe«, sagde Helga Zepp-LaRouche, formand for
partiet Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet (BüSo) i Tyskland. »AfD er et
beskidt, afskyeligt fænomen. Det var sådan, det skete i 1930’erne«, sagde hun og
bemærkede ligeledes, at sådanne ekstreme højrefløjspartier eller endda
fascistiske partier eksisterer over hele Europa. Denne fare, sagde hun, er
resultatet af den fejlslagne politik i Europa mht. både flygtningekrisen og den

økonomiske krise, og markerer slutningen på EU, der ikke længere har nogen som
helst enhed.
13. marts 2016 (Leder fra LaRouchePAC) – Valgene i tre tyske forbundsstater
søndag resulterede i en enorm kindhest til kansler Angela Merkel, iflg.
meningsmålinger fra valgstederne, med det ekstreme højrefløjsparti Alternativ
for Tyskland (AfD), der bygger på at fremme anti-flygtningehysteri, der kaprede
11 % og 12,5 % i hhv. Baden-Württemberg og Rheinland-Pfalz i vest, og ikke
mindre end 23 % i staten Sachsen-Anhalt i øst. »Dette er en uforbeholden
katastrofe«, sagde Helga Zepp-LaRouche, formand for partiet
Borgerrettighedsbevægelsen Solidaritet (BüSo) i Tyskland. »AfD er et beskidt,
afskyeligt fænomen. Det var sådan, det skete i 1930’erne«, sagde hun og
bemærkede ligeledes, at sådanne ekstreme højrefløjspartier eller endda
fascistiske partier eksisterer over hele Europa. Denne fare, sagde hun, er
resultatet af den fejlslagne politik i Europa mht. både flygtningekrisen og den
økonomiske krise, og markerer slutningen på EU, der ikke længere har nogen som
helst enhed.
Ledende økonomiske og politiske personer i hele Europa, men i særdeleshed i
Tyskland, har åbenlyst advaret om, at den sindssyge politik, der i sidste uge
blev annonceret af Den europæiske Centralbanks, ECB’s, præsident Mario Draghi,
både er et tegn på total desperation og en garanti for et totalt kollaps i
allernærmeste fremtid. Draghis 33 % ’s forøgelse af den allerede massive
pengetrykning under ’kvantitativ lempelse’, op til 80 mia. euro om måneden,
parret med lavere negative rentesatser, er, som Zepp-LaRouche sagde i sidste
uge, simpelt hen mere af den samme medicin, der forårsagede sygdommen. Hele det
transatlantiske finanssystem er håbløst bankerot, og intet som helst, undtagen
en politik for genindførelse af Glass/Steagall-bankopdeling for at lukke »forstore-til-at-lade-gå-ned«-bankerne ned og afskrive den spekulative gæld, kan
forhindre et ukontrolleret kollaps.
I USA er fascismens realitet endelig ved at blive tvunget ind i offentlighedens
bevidsthed af den farlige hofnar Donald Trump. Men, som Tim Stanley fra det
britiske Telegraph skrev i dag, alt imens det er sandt, at Trump gør fremstød
for ulovlig og hadefuld demagogi: »Han tog ikke Amerika i krig i Irak på
baggrund af usaglige beviser, etablerede Guantanamo i modstrid med
menneskerettighedslove eller autoriserede tortur af fjendtlige kæmpere, stod i
spidsen for den gigantiske NSA-operation med indsamling af data, lancerede en
beskidt krig med droneangreb mod både terrorister og dem, der havde det uheld at
leve i deres nærhed, underminerede den religiøse frihed hos ansatte, der ikke
ønsker at støtte deres arbejderes sexliv, underkendte staternes ønsker mht.
giftermål, tvang borgere til at købe sundhedsprodukter eller deporterede

tusinder af illegale immigranter ved aggressivt at genne dem sammen.« Alt imens
dette tydeligvis er en anklage mod Obama, så er det Trumps sandsynlige
demokratiske modstander Hillary Clinton, der fører valgkampagne på baggrund af
dette generalieblad med mord og kaos.
Hvor efterlader dette så USA? En ægte revolution af tankegangen kræves af dets
borgere, omgående, hvis verden skal undfly det fremstormende helvede med global
krig og økonomisk kaos. Lykkeligvis har Kina og Rusland søsat en redningsflåde
og en mission for menneskeheden gennem BRIKS, Den Nye Silkevej, et
internationalt rumprogram, en tilbagevenden til klassisk kultur, og »win-win«relationer nationerne imellem.
Schiller Instituttets konference i Manhattan den 7. april må bringe verden
sammen på baggrund af disse principper. Det er den opgave, som denne
organisation kan og må gennemføre.

Wall Street elsker ECB’s Mario Draghi
12. marts 2016 – Wall Street og dets medie-kloaktalerør var simpelt hen ovenud
henrykt over ECB’s chef Mario Draghis meddelelse tidligere på ugen om, at han
ville speede op med mere og mere ’kvantitativ lempelse’, lavere og lavere
negative rentesatser, og en mere og mere flydende, finansiel diarré. Bloomberg
bemærkede f.eks. skamløst i et telegram fra 11. marts, hvordan Draghis nye
forholdsregler var et gode for rent spekulative aktiviteter: »Mere risikofyldte
værdipapirer … dukkede op i takt med, at handlere blev ivrige under ECB’s
politiske fremstød, der ikke har noget fortilfælde.« Den taknemmelige
chefmarkedsstrateg hos Bank of Americas Private Wealth Management, Joe Quinlan,
udtalte: »Det, som ECB gjorde i går, hjalp … De vil gøre hvad som helst, og lidt
til, for den globale, økonomiske ekspansion.«
Bloomberg udgav også en lederartikel med overstrømmende ros af Draghi og kaldte
hans handling »en overraskende dristig stimuluspakke … Giv Draghi kredit for
opfindsomhed. Han annoncerede nedsættelse af alle tre af ECB’s rentepoltik …
Draghi har nu i månedsvis gjort alt, han med rimelighed kunne, og mere til, for
at skaffe monetær stimulus. Men denne politiks begrænsninger begynder endelig at
stramme til. Det, der nu behøves, er budgetstimulus.«
USA’s Federal Banks (Centralbank) Åbne Markedskomite (FOMC) skal mødes i næste

uge, ligesom også Bank of Japan og Bank of England, men det bliver ikke let at
gøre Draghi kunsten efter.
Foto: Chef for Den europæiske Centralbank, Mario Draghi.

Tyske sparekasser fordømmer ECB’s
politik
10. marts 2016 – Tyskland: Bayerns sparekasseforbund, Sparkassenverband Bayern
(SVB), advarer om, at endnu flere af dets medlemsbanker vil gå bankerot i år
pga. Den europæiske Centralbanks negativrentepolitik – der kommer de private
bankers umådeholdne låneoptagelse til gode, men på bekostning af sparekasserne,
der lever af renterne af deres forretninger. Nettofortjenesten i Bayerns
sparekasser skrumpede til 3,748 mia. euro i 2015, og hvis ECB’s politik ikke
ændres, vil man tabe yderligere 25 % af nettofortjenesten, sagde vicepræsidenten
for sparekasserne Roland Schmautz i går i München. Sparekasser er blevet tvunget
til at afskedige 3,3 % af personalet for at skære udgifterne ned.
Man spørger sig selv, sagde en anden repræsentant for SVB, Ulrich Netzer, om det
virkelige motiv bag alle ECB’s forholdsregler faktisk er at tvinge sparekasserne
generelt til at lukke: »Hvis man afskærer mølleåen til møllerne, kan man ikke
argumentere med (som ECB gør), at møllernes forretningsmodel ikke fungerede.«
ECB’s lavrentepolitik har, sagde Walter Strohmaier, adm. dir. for Sparkasse
Niederbayern-Mitte sparekassen, skabt »en bagvendt verden«, der – som ECB’s
beslutning i dag viser – bliver endnu mere bagvendt, med pengepumperne, der
åbnes endnu mere for de private banker, og med rentesatserne for nye lån, der
reduceres til nul. ECB truer pensioner, fordi den underminerer opsparinger,
promoverer spekulative bobler og er blevet en decideret byrde for sparekasserne,
anklagede Strohmaier.
Blandt partier i Bayerns Landtag, delstatsparlamentet, er det kun de Frie
Vælgeres gruppe, der støtter sparekasserne imod EU og ECB; de andre partier har
lukket øjnene for problemer.

Den Europæiske Centralbank skruer op
for pengehanen. Eksproprier
spekulanterne, ikke bankkunderne!
Af Helga Zepp-LaRouche
Vi står på randen af det totale sammenbrud, og det er absolut utilgiveligt, at
regeringerne giver mulighed for, at dette system, der er baseret på bedrageriske
intriger og fusk, kan opretholdes så meget som en dag længere.
Storspekulanternes kasinoøkonomi må øjeblikkeligt lukkes ned gennem en streng
Glass/Steagall-bankopdeling! Der findes en løsning, men den kræver, at man på
dramatisk vis går bort fra den nuværende, neoliberale model og genindfører
realøkonomi og økonomisk genopbygning.

Download (PDF, Unknown)

Flygtninge-aftale mellem EU og
Tyrkiets Erdogan er korrupt!
Der er intet grundlag overhovedet for at betale 6 mia. euro i afpresserpenge,
når man ved, at en karakter som Erdogan vil komme tilbage … og vil fortsætte med
at true med at udløse massive flygtningestrømme samtidig med, at Tyrkiet
forsøger at sabotere Lavrovs og Kerrys indsats for at bringe en afslutning på
denne fem år lange monstrøsitet af en krig, der har raset i Syrien.

Download (PDF, Unknown)

Den europæiske Centralbank annoncerer

vanvittig ny ’kvantitativ lempelse’:
Lyndon LaRouche siger, dette holder
ikke:
Annuller tyveriet!
10. marts 2016 (Leder fra LaRouchePAC) – Den europæiske Centralbank annoncerede
i dag panikagtige forholdsregler for en enorm inflation af aktiver. ECB sænkede
sine allerede negative rentesatser for bankpenge, der er indsat i ECB, fra -0,3
% til -0,4 %. Hvad der er endnu mere ekstremt, så annoncerede ECB en ny serie af
fireårige lån til banker (»TLTRO II«), hvor rentesatserne kunne falde så lavt
som til satserne på indskudsfaciliteten, nu -0,4 %. Med andre ord, så vil ECB
betale banker for at tage dets lån – de vil tilbagebetale mindre, end de lånte!
»Det er en hurtig afslutning på en hel historie«, var Lyndon LaRouches respons i
dag. »Dette er slutningen! Dette vil ikke holde – det giver ingen mening. Obama
og præsidentskabet osv. burde sige, dette er slutningen! Der er det med os, at
vi siger, dette er slutningen! Vi kan ikke gøre dette! Og Wall Street kommer til
at betale for det. Wall Street kommer til at betale, for de ejer pengene! Og de
kommer til at betale, hvad de skylder, for deres voldtægt af finanssystemet er
regulært tyveri. Annuller dette tyveri! Det eneste, vi behøver at gøre, er at
anvende Franklin Roosevelts politik fra 1930’erne, og det vil række. Der findes
ingen anden kompetent måde at respondere til dette på.
Disse karle vil stjæle; de vil stjæle luksuriøst. Det her går tilbage til en
historie: Dodd-Frank!«
ECB annoncerede også, at dets kvantitative lempelsesprogram med opkøb af
obligationslån vil blive sat op til 80 mia. euro om måneden og udvidet til også
at omfatte obligationslån fra selskaber, der ikke er banker, sammen med
bankobligationer og statsobligationer.
»Offentliggør det, cirkuler det, og sig, at dette er et svindleri af alle ting –
Gud over alle ting.«
Georg Fahrenschon, chef for den tyske Sparekasseassociation, der er kraftigt
imod disse sindssyge erklæringer, sagde, at, før eller senere vil negative
rentesatser sprede sig til et punkt, hvor bankerne forlanger penge for at
beholde kundernes indskud.

»Det gør de ikke«, sagde LaRouche, »bankerne vil forsvinde!«

Det er vores job at blive ved med at
kæmpe
og opbygge ting, som vi kan opbygge
10. marts 2016 (Leder fra LaRouchePAC) – Under en diskussion den 9. marts med
LaRouchePAC’s Komite for Politisk Strategi karakteriserede Lyndon LaRouche
kampagnen for at bryde BRIKS-gruppen op som følger:
»Det er britisk. Se på omstændighederne. Der er visse kendsgerninger her, der er
meget klare. For det første står briterne bag alt dette, og briterne triumferer
over den fordærvelse, de har været i stand til at indføre i USA og i den
amerikanske befolkning. Det er et faktum. Når man lige har fordøjet dette, så må
man se på, hvad det er for problemer, der findes i Europa, og så bliver man
virkelig lidt skræmt, for man ser hele områder af Europa, der disintegrerer for
øjnene af os, og især dem, der er på den forkerte kurs.
Det, Putin gør, er virkelig godt; det er meget effektivt – det er rigtig godt.
Og det er succesfuldt, og det hænger sammen med Kina og andre former for
operationer omkring dette, der bygger det op. Så det er en god situation for os
mht. tingenes udsigt. Der er ikke noget problem her. Der er bekymring, men ikke
noget virkeligt problem.
Vores problem ligger hovedsageligt i USA. Det er den kendsgerning, at USA’s
befolkning er blevet gjort sindssyge, voldsomt, af Bush-familien, og nu af
Obama. Det har været en degeneration. Disse ting er så åbenlyse, at det må siges
højt, fordi det er så åbenlyst. Kongressen er i et forfærdeligt rod.
Hvis man indser disse ting, og man laver en liste med en sammenligning af det
ene mod det andet, finder man ud af, at tingene ikke står så dårligt til i det
ene kvarter, men at de er forfærdelige mht. USA og den amerikanske befolkning.
USA er i en tilstand af desperation. Desperation, fordi de accepterer spekulativ

investeringsbankvirksomhed, men de accepterer ikke Glass-Steagall, der
automatisk ville hjælpe udviklingen. Sådan står det til. Vi har i virkeligheden
ikke noget andet problem end dette. Vi har Wall Street, som er rådden, FBI er
råddent, og en masse mennesker er ikke andet end de rene svindlere. Og vores
befolkning er på både kunstig vis, men også aktivt, blevet demoraliseret.
Demoraliseringen af den amerikanske befolkning er en meget farlig ting.
I Sydamerika ser man også, at udsigterne er ved at blive forfærdelige. Det
behøver de ikke at være, men det er de. Så vi må virkelig samle vore tanker og
ikke udbrede sygdomme, der ikke er virkelige.
LaRouchePAC-leder Kesha Rogers er ved at komme tilbage, og det er vigtigt.
Hendes rolle med udgangspunkt i Texas, og i baggrunden dernede, er meget
styrkende mht. hele situationen.
Wall Street og Washington ved, at Dodd/Frank-loven har været en total fiasko. De
ved det! De er rædselsslagne. Folk har tendens til at være bange; en meget stærk
frygt. Men det bliver bare til hysteri. Det politiske system er råddent: der var
nogle styrkeområder, men det meste af det er råddent. Demoralisering er
nøglespørgsmålet; situationen er forfærdelig, men der er noget, der er værre:
demoralisering. Og demoralisering kan selvfølgelig ikke bekæmpes, med mindre der
er reel styrke bag; man kan ikke bare bluffe det.
Dette er en ekstremt dødbringende situation. Spørgsmålet er, om hele USA’s
økonomi vil kollapse, før balladen virkelig begynder. Kina befinder sig i en god
situation; Putin er i en god situation, relativt set, og der finder en opbygning
sted i visse dele af planeten.
Vi har endnu ikke fået kontrol over tingene. Vi har udsigter, men ingen kontrol.
Og denne kontrol må vi selv levere.«
Rachel Brinkley (fra LaRouchePAC Policy Committee, -red.) fra Boston sagde, at
befolkningen er rasende over, at økonomien er i færd med at kollapse, og at
ingen gør noget ved det.
LaRouche svarede:
»De tror ikke på, at de kan gøre noget ved det; det er derfor. De tror på, at
det er noget, der overgår dem; ikke noget, som de gør.
Jeg håber på, at vi kan bryde igennem med noget her, for der er gennembrud i
ting, der er internationale faktorer. Men jeg har ingen præcise beviser, så jeg

er lidt forsigtig. Jeg mener, at der er muligheder; helt bestemt i Kina og
Rusland og så fremdeles, er der gode tegn. Men en stor del af det
transatlantiske område og relaterede tilfælde er en stor katastrofe. Det vil
formentlig vedblive at være en katastrofe, endda forværrende. Så vi står ved et
punkt lige nu, hvor vi ikke har nogen præcis konklusion om noget som helst; vi
har en masse tilkendegivelser.
Det kommer til at handle om globale faktorer; jeg tror ikke, der er mange
chancer i lokale områder; jeg tror, at globale faktorer er de eneste, der
virkelig er signifikante. For se på økonomien, se på moralen osv., som vi ser
generelt. Der er intet at hente her. Der er visse udviklinger, der omfatter
nogle af problemområderne og giver folk en vis fornemmelse af et optimistisk
syn. For situationen er ikke så dårlig, som mange mennesker tror, hvis den blev
håndteret korrekt. Eller den er værre – hvilket er mærkeligt. Man har noget, som
folk tror, vil være godt for dem, når det er ubrugeligt. Men de får også
undertiden et frisk pust af at se frem til noget.
Det er vores job at blive ved med at kæmpe og opbygge ting, som vi kan opbygge.
Vi ser ingen mirakler lige nu, undtagen når vi en gang imellem får en smule
fordel – og det må man arbejde videre med. Og der kommer nogle lyspunkter her og
der.«

Titelfoto: Lyndon LaRouche fortsætter med at arbejde for Det britiske Imperiums
afslutning og for udløsningen af menneskehedens kreativitet.
.

Spanske Bankia skal tilbagebetale
alle investorer,
der er offer for ’bail-in’, efter

rettens afgørelse
17. februar 2016 – Den store spanske bankgruppe, Bankia, har meddelt, at de vil
tilbagebetale de penge, som små investorer har tabt, i realiteten gennem tyveri;
de små investorer, der købte aktier, som den spanske udlåner begyndte at udbyde
på aktiebørsen i 2011. Mange tusinde husstande tabte betydelige summer – de blev
offer for ’bail-in’ (ekspropriering) efter den Cypern-model, der blev ’opfundet’
af EU-kommissionen, efter, at man havde overbevist dem om, at de fik
præferenceaktier i banken.
Dette sker efter at Spaniens højesteret, i to retssager, der blev anlagt af
sådanne investorer, afgjorde, at banken virkelig havde handlet svigagtigt og
skal tilbagebetale pengene. Bankia indgik dernæst en aftale; den sagde, at
investorer simpelt hen skulle indsende deres krav over for banken, og så ville
pengene blive tilbagebetalt med 1 % i rente inden for 15 dage. Dette ville
beløbe sig til totalt 1,8 mia. euro.
Bankia blev skabt gennem en sammenslutning af flere sparekasser i Caja-gruppen,
der på det tidspunkt havde behov for en bail-out fra staten på 22 mia. euro.

POLITISK ORIENTERING 18. februar
2016:
Rusland tager strategisk lederskab/
Bail-in ikke holdbart/
Gennembrud for Fusionskraft
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

Det transatlantiske finanssystem er
færdigt
– Der findes kun en løsning med
Rusland og Kina.
Af Helga Zepp-LaRouche
14. februar 2016 – Det kan siges præcis så slagfærdigt: Europas og USA’s
finanssystem er allerede dødt, men begravelsen har endnu ikke fundet sted. Der
finder bankkrak sted i hobetal, og centralbankernes berømte værktøj viser sig
virkningsløse, eller også gør de katastrofen endnu værre. Det er på allerhøjeste
tid at gøre en ende på kasinoøkonomien og virkeliggøre et Grand Design for
opbygningen af verdensøkonomien, og først og fremmest i Sydvestasien og Afrika!
Og samarbejdet med Kina om den Nye Silkevej er den bedste tilgang til dette!

Download (PDF, Unknown)

En løsning på Wall Streets panik –
uden Obamas Verdenskrig
15. februar 2016 (Leder fra LaRouchePAC) – Den transatlantiske finansielle
panik, der nu er ved at udvikle sig, er værre en den i 2008; den har bragt os
helt ud på randen af et sammenbrud i økonomi og civilisation.
Selv om Wall Street insisterer voldsomt på, at »det kun er de europæiske
banker«, så er dette en løgn, der afsløres af deres eget bjerg af dårlige
værdipapirer, der løber op i billioner af dollar, og med deres derivater, der nu
begynder at nedsmelte. Vi afventer det første krak af en storbank, måske så
tidligt som i denne måned, eller i denne uge. Men den virkelige panik bliver
det, der følger efter. En billiard dollar stor derivatmængde binder alle disse
storbanker sammen, siden man afskaffede Glass-Steagall. De har allerede
reduceret de transatlantiske og japanske økonomier til under nulvækst; deres
kollaps vil tilintetgøre disse økonomier.

Vi kan redde USA fra bankerot og kollaps. Kongressen kan vedtage
nødforholdsregler. Med en Glass/Steagall-reform kan Kongressen lukke Wall Street
ned, og dernæst begynde at skabe statskreditter til investeringer i reel
produktivitet i den amerikanske økonomi – for første gang i et halvt århundrede.
Dette vil kræve en mission med en videnskabelig drivkraft, med et fuldt ud
genoplivet amerikansk NASA-program, i samarbejde med især Kinas, Indiens og
Ruslands rumprogrammer.
At redde USA fra bankerot vil kræve mere end Wall Streets betingelsesløse
overgivelse; det vil også kræve, at Kongressen fjerner Barack Obama fra magten,
eller også kunne Wall Streets panik ende med Obamas verdenskrig.
Vi står på randen af en invasion af Syrien fra tyrkisk-saudisk hold, der handler
efter planer, som er lagt med Obamas forsvarsminister Ashton Carter, og som
direkte sætter en krig med Rusland på spil.
Dette træk, som nu kunne komme over os, giver ingen mening. Det er vanvittigt
for et i stigende grad bankerot og miskrediteret Saudi Arabien, samt et allerede
destabiliseret Tyrkiet, at iscenesætte en illegal invasion og sætte planeten på
randen af verdenskrig. Den russiske præsident Putins intervention siden
september 2015 skabte ikke alene alternativet til ISIS/al-Qaedas overtagelse af
hele Syrien; dette alternativ har også succesfuldt bevæget krigen tæt på en
våbenhvile.
Disse truende angribere er irrelevante. Krigsfaktoren er Obama, og de britiske
bankierer og kongelige, der kontrollerer ham. Hvis Obama åbenlyst går ind for
tyrkiske og saudiske skakbrikker, der truer med en krig, der kan ødelægge
civilisationen, så kunne denne handling give bagslag i form af at forårsage hans
fjernelse fra præsidentembedet ved at anvende det 25. forfatningstillæg.
Den større krigsfaktor er det nu hastigt fremadskridende kollaps af Europas og
USA’s banksystemer og økonomier. Virkeligheden er Wall Streets panik. Vi skal
holde os til jobbet med at lukke det ned omgående. Hvis vi gør det, har vi –
sammen med Rusland og dets allierede Kina – midlerne til at forhindre Obamas
verdenskrig.

Billede: Han venter og håber på virkelig forandring. FDR-mindesmærke,
Washington, D.C. Krediteret Norman Maddeaux.
(Skulpturen henviser til præsident Franklin Roosevelts ugentlige søndags-

radioudsendelser, kaldet ’Fireside Chats’, hvor han talte direkte til det
amerikanske folk om den politik, han havde til hensigt at gennemføre.
F o r s l a g t i l f o r d y b e l s e : et udvalg af FDR’s vigtigste ’Fireside Chats’ kan
læses her: http://www.presidency.ucsb.edu/fireside.php -red.)

RADIO SCHILLER den 15. februar 2016:
Hvornår krakker den første storbank i
Europa?
Tyrkiet og Saudi Arabien på vej ind i
Syrien?
Gravitationsbølger
Med formand Tom Gillesberg

SPØRGSMÅL OG SVAR med formand Tom
Gillesberg den 11. februar 2016:
Deutsche Bank i krise//Kampen om
Aleppo

Deutsche Bank fører an i faldet
9. februar 2016 – Midt i denne uges finansielle kaosbegivenheder fører Deutsche
Bank an i faldet. Mandag faldt bankens aktier 9,5 procentpoint fra fredag på
trods af en erklæring fra banken mandag om, at den havde midlerne til at

honorere forfaldne betalinger på obligationslån. Her til morgen sendte
meddirektør John Cryan personligt en e-mail til bankens personale og sagde, at
de kunne berolige kunder med, at »Deutsche Bank fortsat er bundsolid i
betragtning af vores stærke kapital og risikoposition«. Han udtalte desuden, at
det fortsat var bankens kurs at fortsætte med at holde udgifterne i skak ved at
skære ned på omkostninger, dvs. afskedige personale.
Selv den tyske finansminister Wolfgang Schäuble gav sit besyv med. Han talte i
Paris, hvor han deltog i et EU-finansministermøde. Da journalister spurgte ham
om banken, sagde Schäuble, at han »absolut ikke er bekymret mht. Deutsche Bank«.
I dag faldt bankens aktier endnu 5 procent på Frankfurts børs, hvilket bragte
tabet for i år – dvs. på under to måneder – op over 40 procent.
Blandt andre markante begivenheder på verdensmarkedet kan nævnes, at Japans 10årige statsobligationer faktisk faldt til kategorien for negativt afkast, med
0,01 procent – hvilket er første gang nogensinde i nogen G7-nation.

RADIO SCHILLER den 9. februar 2016:
Finansverden i opløsning//Syrien
Med formand Tom Gillesberg

Franske banker sidder op til ørerne i
dårlige lån i olie og gas
5. februar 2016 – Som sædvanlig skjuler Frankrig de store rotter i sit
banksystem. Denne gang drejer det sig om deres eksponering til olie- og
gasmarkederne, der konfronteres med et kollaps i priserne. Bloombergs faste
skribent Lionel Laurent har et indlæg, hvor han jamrer over de »uigennemsigtige«
data, som de franske banker hidtil har afsløret.
Han skriver, »Frankrigs banker, der længe har brugt deres profitable operationer
inden for forbrugerbankvirksomhed til at finansiere udvidelse af lån til

selskaber, er blandt de mest eksponerede til olie- og gasindustrien.«
Han citerer Jonathan Tyce fra Bloomberg Intelligence, der anslår eksponeringen i
de franske topbanker, inklusive Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale
og Natixis til mere end 100 mia. euro, hvor disse banker er blandt de syv
europæiske toplångivere med eksponering til energiselskaber, og blandt de
øverste fem mht. metal- og mineselskaber, iflg. analytikere hos Nomura.
Procentdelen af lån i energisektoren fra disse banker i forhold til den totale
långivning er som følger: Crédit Agricole, 10 %; Société Générale, 6 %; BNP
Paribas, 5 %; og Natixis, 7 %.
Det andet problem er, at bankerne ikke har henlagt ekstra kapital til at dække
tab og ikke ligefrem er åbne omkring deres eksponering, arten af deres
låntageres sikkerhedsstillelse eller om de risici, som de selskaber, der låner
ud til, udgør.
Et andet sort hul i dette spørgsmål om energilån findes i Holland, der er
centrum for oliespotmarkedet. Laurent rapporterer, at alene ING Bank har en
portefølje af energilån til 29 mia. euro, der udgør omkring 14 % af bankens
totale udlån til selskaber. Den 4. feb. udsendte ING en erklæring, der sagde, at
banken forventede at træffe bestemmelser om lån til 3,8 mia. euro, hvis
oliepriserne forblev på samme, aktuelle lave niveau. Banken sagde, at de andre
dele af udlånene er »noget eksponeret« til risikable oliepriser. Laurent jamrer
også over, at ING også opfører sig »uigennemsigtigt« omkring hele situationen.
Crédit Suisse sagde i går, at dets nettoudlån til olie- og gasindustrien i alt
var 9,1 mia. dollar, men signalerede samtidig, at der ikke er grund til
bekymring. Med hensyn til Deutsche Bank, så nægter den af afsløre sin
eksponering til energiindustrien og ville kun sige, at den var »undervægtig« i
forhold til sektoren.

Investorer trækker sig ud af synkende
Deutsche Bank
5. februar 2016 – Frankfurter Allgemeine Zeitung skrev i dag, at BlackRock og
Qatar, de to største aktieindehavere i Deutsche Bank, muligvis trækker sig ud,
hvis tingene bliver værre. Den regerende familie i Qatar har allerede tabt

næsten 1,3 mia. euro. Andre regeringsinstitutioner, der er investorer, har for
længst solgt deres aktier. Union Investment, en tysk fond, der ejes af
Raiffaisen bankerne og kreditsammenslutninger, har halveret deres aktier i
Deutsche Bank til 0,6 % og advarer mod i det hele taget at investere i aktier.
»Investorer har i øjeblikket ingen tillid til banker«, siger UI-direktør Helmut
Hipper. Coco-obligationer nærmer sig især betalingsstandsning.
Ifølge websiden scenarieconomici.it ønsker Bruxelles og Berlin at skjule »det
virkelige europæiske problem: et kæmpemæssigt finansielt, sort hul, der er ved
at blive skabt i Tyskland«. Aktier i Deutsche Bank er faldet 35 % siden
begyndelsen af 2016. Banken har for 64 billioner euro i fiktiv værdi af
derivatinvesteringer, fem gange BNP’et i de 19 eurozone-lande, og en
gearingsrate på 3,5 % (mod 4,9 % i Unicredit og 6,9 % i Banca Intesa, de to
største, italienske banker).
Credit default swaps på Deutsche Bank står nu til 167, en stigning på 60 % siden
årets begyndelse. Til sammenligning står CDS på Intesa og Unicredit på hhv. 100
og 136. Kun Monte dei Paschi di Siena er højere, 279, men MPS er kendt for at
være i vanskeligheder.

POLITISK ORIENTERING den 4. februar
2016:
Vi stifter Schiller
Partiet//atomkrig//
O’Malley trækker sig//Deutsche Bank i
krise
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:
Video i 2 dele:

1. del:
2. del:
EIR korrespondent Michelle Rasmussen spurgte Udenrigsminister Kristian Jensen om
faren for atomkrig imod Rusland og Kina efter han holdt en tale for
Udenrigspolitisk Selskab på Københavns Universitet den 4. februar 2016.

Rødt flag for Deutsche Bank; Ny
udløser for krise
Februar, 1., 2016 – Deutsche Bank, den andenstørste i Europa med den største
eksponering over for derivater i nogen bank i verden, er tæt på ikke at betale
forfaldne beløb på en superrisikabel form for »bankkapital«, midt i tab på
regnskabet til mange milliarder euro og enorme bøder for illegal aktivitet.
Hastemøder mellem investorer og chefen for bankens bestyrelse finder sted, iflg.
den tyske erhvervsavis Handelsblatt i dag.
De instrumenter, der er tale om, kaldes betingede konvertible obligationer
(’contingent convertible bonds’), eller »co-co’s«, der er så risikable, at
ejerne ikke kan kalde manglende betalinger på dem for betalingsstandsning;
betalinger på dem afhænger af bankens kapitalniveau. Deutsche Bank udstedte blot
29. jan. en erklæring, hvor de sagde, at de »mener«, de kan erlægge deres co-cobetalinger, der nu forfalder. Men det gør ikke den store forskel, da der er
klare beviser for, at bankens kapital er ved at bortsmelte i de massive tab,
bøder og nye henlæggelser til retssager, som er nødvendiggjort af stadigt nye
undersøgelser for kriminel aktivitet.
Handelsblatt kommenterede, at »sæden til bankens fallit er blevet sået«.
Investorer mener, at banken har brug for en hurtig reorganisering for at
overleve, og ikke den langsomme, som dens direktion forfølger. Chefen for en
bestyrelse er blevet indkaldt til et slags hastemøde med store
investorer/aktieindehavere, og kan blive bedt om at træde tilbage, som de to
direktører allerede er.
Disse »co-co«-obligationer er ikke alene betingede – dvs., at betalinger på dem
er betinget af bankens overordnede kapitalniveau – men er også konvertible –
dvs., at, i en insolvenskrise konverteres de til egenkapital, lige som bail-in-

obligationer, en egenkapital, der sandsynligvis er meget lidt eller intet værd.
De store, schweiziske banker, for at tage et eksempel, er fuldstændig proppet
med »co-co’s«; UBS og Credit Suisse har tilsammen for 18 milliarder
schweizerfranc i sådanne udestående obligationer, og andre banker har promoveret
dem som »den bedste værdi i bankobligationer« pga. deres højere rentesatser.

RADIO SCHILLER den 1. februar 2016:
LaRouche: Trussel om atomkrig//
Italienske banker//
USA’s præsidentkandidat Martin
O’Malley//
Genopliv rumprogrammet
Med næstformand Michelle Rasmussen
Relevante links:
LaRouchePAC fredags-webcast om bl.a. USA's præsidentkandidat Martin O'Malleys
støtte til Glass/Steagall-bankopdeling
Danmarks første astronaut Andreas Mogensen:
EIR interview
Fred gennem internationalt samarbejde om rumfart.
Interview med Andres Mogensen, første dansker i rummet.
Dansk version af en EIR artikel fra den 19. september 2015

Lyndon LaRouche: Man kan ikke standse
den globale, systemiske, finansielle
nedsmeltning uden at udslette Wall
Street
Leder fra USA, 31. januar 2016 – Hele det transatlantiske finanssystem,
inklusive Wall Street, befinder sig under kvalerne af det totale krak, og
skriften er på væggen, kommenterede Lyndon LaRouche den 29. jan. Wall Street må
erklæres bankerot, punktum, ellers vil det ikke være muligt at producere den
reelle rigdom, der er nødvendig for at trække økonomien tilbage fra randen af
undergang, sådan, som Franklin Roosevelt gjorde det.
Den globale, finansielle disintegration skrider frem i accelererende tempo her i
begyndelsen af 2016 præcis, som LaRouche forudsagde, at den ville tilbage i
midten af december måned 2015. Det britiske imperiums »bail-in«-krigslist
(overlagt tyveri og ekspropriering af værdier), som LaRouche sagde, var
folkemord og aldrig ville kunne fungere, fungerer rent faktisk ikke. Der er nu
en panikslagen indsats i gang i Wall Street og City of London for at sætte
tempoet op for god gammeldags, kvantitativ lempelse (’pengetrykning’) og bailout (statslige bankredninger) i et forsøg på at hindre en total nedsmeltning.
Den japanske Centralbanks overraskende beslutning i dag om at sænke rentesatsen
til det negative område, fra +0,1 % og ned til -0,1 %, er en refleksion af denne
panik.
Den italienske regerings aftale med EU om at give Italien muligheden for at
oprette en de facto »dårlig bank« ved at yde regeringsstøtte til CDS-derivater
for at dække de lån, der viser indtægter (non-performing loans, NPL’er) på
bankernes regnskaber, blev yderligere udarbejdet for at åbne op for et helt nyt
marked, hvor gribbefondene kan kaste sig over denne kategori af italiensk gæld.
Og de italienske bankers NPL’er udgør ikke 17 % af deres portefølje, som det
rapporteres officielt, men er snarere det dobbelte heraf, iflg. en pålidelig
senior-efterretningskilde i Washington, der beskrev den umiddelbart forestående
nedsmeltning af det italienske banksystem som »et akut systemisk problem«.
Der er en utilsløret panik blandt så adstadige talerør for Det britiske Imperium
som The London Economist og The Telegraph, der erkender krisens alvor, men som
brygger den ene dækhistorie efter den anden sammen med hensyn til årsagen,
snarere end at konfrontere den kendsgerning, at hele deres system er bankerot og
dødt. Ud over at give Kina skylden, fokuserer de nu på den beslutning, som

formanden for Federal Reserve (USA’s Centralbank), Janet Yellen, traf i midten
af december måned om at sætte rentesatsen op en smule, som den angivelige årsag
til den aktuelle nedsmeltning. Den 28. jan. havde The Economist en artikel med
overskriften, »Federal Reserve får det bedste ud af den dårlige situation, den
har skabt« og klager over, at »problemet er, at Federal Reserve ikke holder møde
igen før til marts. Forude ligger der lange uger, hvor der kunne opstå alle
mulige former for ravage på finansmarkedet. Hvis panikken er tilstrækkelig slem,
kunne Fed indkalde til et ekstraordinært møde for at handle, hvor prisen ville
være at afgive det signal, at situationen i sandhed er dyster (og at de havde
begået en enorm brøler i december). Men hvis Fed vælger at vente, mens
markederne gør det, de gør, kunne en omstødelse af politikken til marts komme
for sent til at forhindre en skrap deceleration i den amerikanske, økonomiske
aktivitet« – dvs., en total nedsmeltning.
Jeremy Warner fra Telegraph forsøgte også at give Yellen skylden for det
aktuelle rod, men advarede om, at situationen nu er ude af kontrol:
»Finanssystemets Herrer er ved at skride ud af kontrol« lyder hans overskrift,
og han fremfører, at »finansmarkeder er på farlig vis blevet afhængige af
centralbankernes billige, monetære steroider – der således skaber endnu mere
gæld. Har USA’s Federal Reserve begået en frygtelig fejltagelse ved at hæve
renten? … Der har lydt næsten hysteriske krav om, at Fed skal omstøde denne
beslutning«.
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