MORDET PÅ GRÆKENLAND:
En gåde, vi hellere må løse
Europæiske regeringer og Bruxelles- »institutioner«, der begik denne
forbrydelse, kom ud af det med tomme hænder: Ofret havde »intet andet end det
tøj, han gik og stod i«.
Med den enorme ungdomsarbejdsløshed på ca. 60 % kan mange unge, arbejdsføre
mennesker, også uddannede, ikke klare sig selv. Her, fra Athen: deprimeret og
knækket.
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Helga Zepp-LaRouche:
Vores eneste redning består i en
vedtagelse af Glass-Steagall NU!
Finanssystemet er allerede bankerot
Der findes en løsning på krisen. Det transatlantiske imperiums kasinoøkonomi må
endes. Til dette formål er indførelsen af et Glass/Steagall-system på globalt
plan det uundværlige, første skridt. Dernæst må en international gældskonference
adskille og afskrive den illegitime gæld fra den legitime. Et kreditsystem for
suveræne stater, sådan, som Alexander Hamilton virkeliggjorde det, må dernæst
blive grundlag for et nyt, internationalt kreditsystem, sådan, som det allerede
i princippet eksisterer i BRIKS-staternes nye banker. De europæiske stater må få
deres suverænitet over deres økonomi og valuta tilbage og dernæst, som
Fædrelandenes Europa i de Gaulles forståelse, samarbejde i et »win-win«perspektiv med BRIKS-staterne om opbygningen af den Nye Silkevej.
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RADIO SCHILLER: Massakren på
Grækenland vil ikke redde det
bankerotte finanssystem, den 20. juli
2015
Med formand Tom Gillesberg

Kun Glass-Steagall kan redde Europa
fra fascisme og krig
Leder fra LaRouche-bevægelsen 16. juli 2015 – IMF’s rapport, der den 14. juli
blev lækket til offentligheden, og som indrømmer, at den såkaldte aftale, der
blev indgået med Grækenland i weekenden, ikke kan fungere, og at Grækenland vil
have behov for massiv gældsafskrivning eller sanering, har endnu engang
demonstreret, at der er kredse i Europa, som både Det britiske Monarki og den
tyske finansminister Schäuble er typiske eksempler på, der har til hensigt at
begå folkemord i Nazi-stil. IMF-dokumentet foreslog, at der skulle være et 30årigt moratorium på Grækenlands afbetalinger på gælden – både hovedstol og
renter – for at afbøde den græske nations totale kollaps.
I skarp kontrast hertil kræver Schäuble fuld betaling, kombineret med en
dybtgående nedskæringspolitik, som den logiske begrundelse for den græske
udelukkelse af Den europæiske, monetære Union (EMU’en). City of London kræver,
på vegne af den britiske krone, udplyndringen af græske bankindeståender i en
bail-in, der er mere vidtgående og kriminel end den cypriotiske bail-in.
Højtplacerede amerikanske efterretningskilder advarer om et overhængende
militærkup i Grækenland som en del af et overordnet tiltag hen imod direkte
fascisme i hele Europa. Da Ukraine, under Janukovitj, afviste den morderiske
svindel med EU’s Partnerskab mod Øst, udvirkede (den amerikanske
viceudenrigsminister Victoria) Nuland og kompagni et statskup med anvendelse af
deciderede neonazistiske Bandera-mordere til at udføre jobbet. Nu tænker man sig

den samme skæbne for Grækenland, et fuldgyldigt medlem af EU og EMU’en.
Under disse omstændigheder gentog Lyndon LaRouche onsdag, at den eneste løsning
på den totale disintegration af hele det transatlantiske område er den omgående
vedtagelse af Glass-Steagall i USA. Fremstødet for Glass-Steagall, der kommer
fra det amerikanske Senat, drives frem af en, blandt en håndfuld senatorer, klar
erkendelse af, at situationen i hele det transatlantiske område har nået et
punkt, hvor der ingen vej tilbage er. Enten køres vedtagelsen af Glass-Steagall
omgående igennem i USA, eller også er Europa dømt til undergang.
Der er en tydelig fornemmelse af, at London/Wall Street-systemet er på randen af
total disintegration. Den amerikanske finansminister, Jack Lew, blev som
hastesag udsendt til Berlin, Frankfurt, Paris og Bruxelles onsdag for at
intervenere direkte. Lew har, ligesom Obama, ingen løsning, men er desperat,
fordi hele Wall Street-systemet er på den yderste rand. En græsk
betalingsstandsning vil udløse en massiv ’blowout’ i derivater, der omgående vil
ramme Wall Street, London, Frankfurt og Paris.
Et momentum for Glass-Steagall fortsætter med at vokse, ledsaget af et bagslag,
der er ved at bygges op imod Hillary Clinton, fordi hun ikke har tilsluttet sig
kampen for Glass-Steagall. Den tidligere arbejdsminister i Clintonregeringen,
Robert Reich, skrev onsdag en bidende kritik af Hillary, der befandt sig på
scenen som landets daværende førstedame, da Glass-Steagall blev ophævet – og for
konsekvenserne af dette kup mod hendes mand. «Hun burde vide bedre»,
konkluderede Reich.
Det er ingen hemmelighed, at Lyndon LaRouche besluttede, hvad der skulle gøres i
hele denne sammenbrudskrise, længe før krakket i 2007-08; han fastlagde også det
eneste tilgængelige bodsmiddel, der begynder med den omgående vedtagelse af
Glass-Steagall, som loven oprindeligt blev promoveret af FDR. Wall Street er
håbløst bankerot, den britiske krone forfølger en politik med massefolkemord,
der nu udspilles i hjertet af Kontinental-Europa, og LaRouche-løsningen er den
eneste fornuftige mulighed.
Denne kendsgerning er umulig at undgå på dette tidspunkt. En Glass-Steagall-sejr
er inden for rækkevidde, og det forandrer alt.

Læs også: Supplerende materiale:
»IMF Leak Spurs Firestorm over Debt Deal«

»Varoufakis Details EU-ECB Plot to ’Humiliate’ Greece«
»Hillary, of All People, Should Remember«

Den britiske Dronning gav ordre til
Schäuble om at slå ned på Grækenland;
Her er hendes næste ordrer til Obama
Leder fra LaRouche-bevægelsen, 16. juli 2015 – Det var Dronning Elizabeth
personligt, der gav den tyske finansminister Schäuble ordre til det bogstavelige
mord på den græske nation i Eurozonens topmødeforhandlinger om gæld den 12.-13.
juli.
Forhandlinger om den græske gæld havde fundet sted i juni. Tysklands krav mod
Grækenland var langt mere moderate på det tidspunkt, iflg. et AP-telegram i dag,
udgivet i New York Times. Men så blev disse forhandlinger sat i bero den 26.
juni, mens man afventede resultatet af den græske folkeafstemning, der afholdtes
5. juli. (I denne folkeafstemning stemte grækerne med overvældende flertal nej
til nedskæringskravene fra Tyskland og Eurozone-landene.)
Netop i den periode, hvor forhandlingerne blev afbrudt, foretog Dronning
Elizabeth et sjældent besøg til Tyskland 23.-24. juni, og der mødtes hun med
kansler Angela Merkel, blandt andre. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om
hun også mødtes med den tyske finansminister Wolfgang Schäuble. Men den 25.
juni, på Dronningens sidste besøgsdag, klagede kansler Merkel over, at de græske
forhandlinger var »kommet bagud«, og Schäuble advarede om, at de to sider
fjernede sig fra hinanden.
Så, sidste lørdag den 11. juli, aftenen før genoptagelsen af de afbrudte
forhandlinger, dukkede Schäuble og den tyske delegation op med nye krav, de
»hårdeste nogensinde«, som selv deres allierede sagde »kom ud af den blå luft«,
rapporterer AP. En topmødedeltager
»sagde, at de yderligere krav omgående blev opfattet som provokerende«.

Schäuble havde modtaget og udført Dronningens ordre. Han krævede endda, at
Grækenland blev smidt ud af eurozonen. Selv om Grækenland ikke blev smidt ud på
det tidspunkt, så var krænkelserne af suveræniteten og de folkemorderiske
betingelser så brutale, at de kunne sidestilles med mordet på Grækenland.
»Dette gør det meget klart«, sagde Lyndon LaRouche i dag. »Schäuble gør for
Dronningen.«
Og alligevel insisterede Schäuble fortsat på en græsk exit af euroen i dag, selv
efter Grækenland havde underskrevet hans diktat. »Og han får den exit, han vil
have«, sagde LaRouche.
»Det er indlysende, at han får en exit. Og så er det, at Grækenland går til
Rusland. Og når de først går til Rusland, så er det, der på det tidspunkt vil
ske, at det europæiske kontinentalområde vil styrte ud i en nedadgående
spiral. Og dette vil dernæst forme alting.
Det er her, briterne regner med Obama, mht. at fremsætte en casus belli, der
rent faktisk vil være en britisk casus belli. At redde situationen vil blive
påskuddet for krigen. Rusland vil få et ultimatum: enten underkaster I jer
os, eller også går vi i krig med jer. Briterne vil skabe en konfrontation
mellem Rusland og det amerikanske præsidentskab, og Obama, USA’s præsident
vil gå i krig med Rusland.
Det er scenariet. Og spillet mod Kina er en del af samme mønster. Sagen er
klar: Spørgsmålet er: hvem har modet til at se kendsgerningerne i øjnene? Og
der er meget få mennesker, der har modet til at se kendsgerningerne i øjnene.
For det, der vil ske, er, at institutionerne under den amerikanske regering
dernæst vil lancere en krig.
Det, Schäuble har gjort under Dronningens ordre, vil være en del af
påskuddet. Det britiske Imperiums politik vil dernæst være at få USA til at
lancere krig mod Rusland. Som Rusland vil være forberedt til. Det betyder
udslettelsen af en stor del af menneskeslægten, men Det britiske Imperium
ønsker jo netop at reducere en stor del af den menneskelige befolkning.
Men det er kendsgerningerne. Lad os så se, hvor meget hjerne og mod folk
måtte have. For andet kan vi efter dette ikke gøre. Vi må skabe denne
udfordring»,
konkluderede LaRouche.

Læs også: British Monarchy Imposes Policy of Genocide Against
Greece

Supplerende materiale:

U n d e r t v ingelsen af Gr ækenland går hastigt frema d ,
for at » redde Eurozonen«
I kølvandet på det græske parlaments ja til at vedtage EU’s drakoniske bailoutaftaler, tages der afsindige skridt til at redde Eurozonen. Dagen i går begyndte
med en erklæring af Klaus Regling, chef for den Europæiske Stabilitetsmekanisme
(ESM), dvs. fonden til bailout (’bankredning’), at, hvis en bailout ikke
udarbejdes, kunne det græske banksystem kollapse med alvorlige konsekvenser for
hele Eurozonen.
Den europæiske Centralbank (ECB) skabte i realiteten den græske bankkrise, da
den afskar Grækenland fra normale likviditetsoperationer med det samme, den nye
regering kom til magten sidste januar. Den forværrede dernæst krisen ved kun at
udstede nødlikviditet under det niveau, som banker behøvede for at fungere; og
sluttelig afskar den bankerne totalt, da regeringen udskrev folkeafstemningen
den 5. juli. I en erklæring til den tyske ARD-kanal advarede Regling om, at ikke
alene kunne de græske banker kollapse uden en tredje bailout, men at
»de fire største, systemisk relevante banker i et land ikke længere fungerer,
dette har alvorlige konsekvenser for ikke alene Grækenland … men også for
hele Eurozonen«.
Kort tid efter udstedte Eurogruppen er erklæring, der hilste det græske
parlaments vedtagelse af låneaftalen velkommen. De påpegede, at endnu en
afstemning må finde sted den 22. juli for at vedtage endnu en række aftaler.
Eurogruppen godkendte et »bro-lån« på 7 mia. euro, som ESM skulle uddele i
portioner. Det lån over 3 måneder, som Grækenland kun vil kunne tilbagebetale
med flere bailout-lån, vil blive brugt til tilbagebetalingerne den 20. juli og
igen i august på græske obligationer, som indehaves af ECB. Det vil også gå til
at betale IMF.

Ligeledes i går annoncerede præsident Mario Draghi, at nødlikviditet til de
græske banker vil begynde igen med ynkelige 900 mio. euro, næsten det laveste
beløb i seks måneder. Draghi var så fræk at hævde, at ECB havde været ovenud
generøs over for Grækenland. Mht. gældssanering sagde han, »det er
ukontroversielt, at gældsafskrivning er nødvendig.« Han bekræftede også, at
banken ville modtage de 4,2 mia. euro den 20. juli, og at IMF også ville få sin
betaling.
Ikke desto mindre fortsatte han med at kritisere Athen og sagde, at der fortsat
herskede tvivl vedr. den græske regerings villighed og evne til at gennemføre de
økonomiske reformer, som kreditorerne krævede. Draghis erklæring kom efter det
græske parlaments afstemning tidligere i går. Med en slet skjult trussel sagde
han,
»Uanset hvem man taler med, er der spørgsmål mht. viljen og evnen til at
implementere det«,
og tilføjede, at det var op til Athen at berolige disse tvivl.

Brev til amerikanske senatorer:
Schiller Instituttet i Danmark
støtter Deres Glass/Steagalllovforslag
Th e S c h i ller Institute in Denmark supports your G l a s s
St ea g a l l legislation
Dear Senators Warren, McCain, Cantwell and King,
July 13, 2015 – The Schiller Institute in Denmark thanks you for introducing
legislation to reenact Glass Steagall bank separation, and urges you to do as
much as possible to ensure that it becomes the law of the land.
For our part, we have made the need for Glass Steagall bank separation known in

Denmark when The Friends of The Schiller Institute ran two election campaigns
with that as the main issue, including featuring it on our famous election
posters:
Glass Steagall or chaos (2011 parliamentary elections) http://sive.dk/valg2011/
Glass Steagall or EU-fascism (2013 municipal elections) http://sive.dk/valg2013/
(I will send a picture of the posters in the next e-mail.)
Glass Steagall is not only necessary for the U.S., but also for Europe. The
current Greek debt crisis shows that the only way that a path can be cleared for
future economic growth, is by removing the speculative debt from the books of
normal banks, and ensuring that banks can no longer speculate with the savings
of average citizens.
As Franklin Roosevelt knew, we cannot sacrifice the welfare of the population
for the sake of the speculative paper of the financial world. We have to
sacrifice the speculative paper for the sake of the welfare of the population.
As stated in the preamble of the U.S. Constitution, the general welfare must
come first.
We applaud you for your efforts, and urge other senators to join you as cosponsors.
Sincerely,
Michelle Rasmussen
Vice President
The Schiller Institute in Denmark
www.schillerinstitut.dk
www.sive.dk
+45 53 57 00 51
si@schillerinstitut.dk

Brev til amerikanske senatorer:

Schiller Instituttet i Danmark støtter Deres Glass/Steagalllovforslag
Kære senator Warren, McCain, Cantwell og King,
13. juli 2015 – Schiller Instituttet i Danmark takker Dem for at genintroducere
et lovforslag om at vedtage Glass/Steagall-bankopdelingsloven og opfordrer Dem
til at gøre så meget som muligt for at sikre, at det bliver landets lov.
Vi har på vores side gjort behovet for en Glass/Steagall-lov kendt i Danmark, da
Schiller Instituttets Venner kørte to valgkampagner med dette som hovedemne,
inklusive afbildning af det på vores berømte valgplakater:
Glass-Steagall eller kaos (folketingsvalg i 2011)
Glass-Steagall eller EU-fascisme (kommunalvalg i 2013)
(Jeg fremsender billeder til Dem i min næste e-mail.)
Glass-Steagall er ikke bare nødvendig for USA, men også for Europa. Den
nuværende græske gældskrise viser, at den eneste måde, hvorpå der kan banes vej
for fremtidig økonomisk vækst, er ved at fjerne den spekulative gæld fra
almindelige (kommercielle) bankers regnskaber og sikre, at banker ikke længere
kan spekulere med almindelige borgeres opsparinger.
Som Franklin Roosevelt vidste, kan vi ikke ofre befolkningens velfærd til fordel
for finansverdenens spekulative værdipapirer. Vi må i stedet ofre de spekulative
værdipapirer til fordel for befolkningens velfærd. Som det står skrevet i
fortalen til den Amerikanske Forfatning, så må det almene vel komme først.
Vi priser Dem for Deres indsats og opfordrer andre senatorer til at gå med Dem
som medsponsorer.
Med venlig hilsen
Michelle Rasmussen, næstformand
Schiller Instituttet i Danmark

Mordet på Grækenland
Leder fra LaRouche-bevægelsen 14. juli 2015 – Efter at have reflekteret over de
nye og brutale grusomheder, som netop er blevet påtvunget den græske nation og
det græske folk af europæiske »ledere«, erklærede Lyndon LaRouche i går aftes,
»Dette er et folkemord, der styres fra Storbritannien, og det er dødsstødet
for Den europæiske Union.
EU vil disintegrere, det er Det britiske Imperium, der har gjort dette. De
opererede gennem den tyske finansminister, Schäuble, der repræsenterer den
ekstreme højrefløjsindflydelse på den tyske kansler Merkel. Men Tyskland kan
ikke klare dette. Det vil derfor nu også gå ind i en krise.
Og hvad mere er, så repræsenterer denne sammenbrudskrise af Den europæiske
Union, der køres af briterne, også en alvorlig og umiddelbar fare for krig
med Rusland, og en fare for fascisme.«
I dag så vi også, at Hillary Clinton blev afsløret som totalt diskvalificeret
til at være præsidentkandidat gennem et enkelt spørgsmål på fem ord, stillet til
hende af repræsentant for LaRouchePAC, Daniel Burke, under hendes tale i New
York: »Vil du genindføre Glass-Steagall?« Hendes manglende respons, og dernæst
hendes rådgivers erklæring til pressen om, at hun vil modsætte sig GlassSteagall, blev til en stadig voksende nyhed over hele USA og i den britiske
presse.
LaRouche sagde:
»Hillarys politiske karriere var en fejltagelse. Hun er en advokat, ikke en
videnskabskvinde. Hun blev stillet et spørgsmål, og hun nægtede at sige
sandheden om det offentligt. Det bliver hendes død.
Hendes karriere er nu baseret på at støtte Obama – både gennem hendes
afvisning af at kommentere, og dernæst gennem hendes rådgiver, der afviste
det. Begge dele reflekterer den kendsgerning, at hun stadig er for Obama.
Dette betyder, at hun er blevet afsløret som et falsum. Hun har ingen GlassSteagall-politik, mens medlemmer af Senatet har. Hun er implicit færdig i
politik, og det igennem sin egen fejl. Hun ødelagde sin karriere ved at

opføre sig som en dum opportunist.«
De to spørgsmål er direkte forbundet med hinanden, som LaRouchePAC’s Burke
gjorde det klart i sit interview med pressen: Sammenbruddet i eurogælden kan
udløse en transatlantisk bankkrise, hvornår det skal være, og den eneste sikre
handling imod dette er at genindføre Glass-Steagall til ikrafttræden, hurtigt, i
USA, for at få det gennemført i Europa. Det er grunden til, at senatorer
fremstillede et Glass-Steagall-forslag i denne uge, idet de kendte den hastigt
voksende fare for et nyt og større finanskrak.

Supplerende materiale:

’S en a t o r Clinton, vil du genindføre den …?’
Det var kun fem ord, næsten uhørlige, selv på videoen, og som dernæst druknede i
overlagte klapsalver fra forsamlingen, og dog er historien forandret som
resultat.
»Senator Clinton, vil du genindføre Glass-Steagall?«
Lød kravet fra LaRouchePAC-aktivist Daniel Burke, som blev gentaget flere gange
fra bagest i lokalet, idet Clinton var ved at afslutte sin tale om »økonomisk
politik« – en tale helt uden noget indhold – på New School i New York City i går
morges. Mens Burke hurtigt blev eskorteret ud, og Clinton således blev reddet af
den orkestrerede støj fra den forsamlede flok, var nyheden allerede begyndt at
cirkulere over hele planeten.
Den første dækning dukkede op inden for få minutter på websiden Business
Insider, der interviewede Burke umiddelbart efter han blev smidt ud af salen.
Interviewet rapporterede om Burkes tilknytning til LaRouchePAC og Lyndon
LaRouche, hvad Glass/Steagall-loven er, og at Burke selv støttede handlingen
»fra en upartisk gruppe af senatorer, inklusive senator Elizabeth Warren (D-MA)
for at genindføre Glass-Steagall«. »Loven bør vedtages omgående, og helst inden
for de næste to uger«, citerede Business Insider Burke.
»Vi ved faktisk ikke hvad potentialet for et umiddelbart finanskrak på
baggrund af den græske udløsermekanisme er.«
I sin dækning bemærkede American Banker kortfattet,

»Alle demokraters standpunkt i ’for store til at lade gå ned-banker’ og andre
spørgsmål, der hidrører fra krisen, vil måske blive bedømt ud fra, hvor tæt
dette standpunkt ligger på senator Elizabeth Warrens, der for kort tid siden,
sammen med senator John McCain, genintroducerede et lovforslag om at
genoplive elementer af Glass/Steagall-loven. Hendes lovforslag ville kræve,
at bankerne adskilte deres banker for almindelige indsættelsesforretninger
fra højrisikoforetagender.«
Ifølge Burke selv var han blevet interviewet af mindst ni nyhedsmedier som
resultat af sin intervention, i løbet af få minutter efter, at han blev smidt ud
af begivenheden, inklusive Wall Street Journal, fransk fjernsyn, Politico,
Newsday, den britiske Londonavis Independant, og med yderligere medier, der tog
fotos eller trykt materiale for yderligere henvisninger.
Da hun således blev tvunget til at svare, udstedte Clinton en af de få
erklæringer om politik i sin kampagne hidtil. »Man vil ikke få Glass-Steagall at
se« fra Hillary, lød den studse erklæring til Reuters fra Alan Blinder, en af en
stab på ti »økonomiske rådgivere«, der for nylig er blevet hyret til hendes
kampagne. The Hill førte an i den amerikanske dækning af dette »nej« fra
Clinton, og hvor pressen i New York City og Los Angeles, blandt andre,
rapporterede, at Hillary var isoleret blandt andre kandidater, der støtter
Glass-Steagall. På Facebook og Twitter galvaniserede dette støtter til de andre
kandidater og ubeslutsomme demokrater; en læreraktivist fra New York skældte
f.eks. ud på sin fagforeningsledelse for at have støttet Hillary for tidligt,
mens de offentligt støttede senator Warrens Glass-Steagall-forslag S 1709!
I sin første reaktion på begivenheden erklærede Lyndon LaRouche,
»Hvis hun ikke er villig til at forsvare Glass-Steagall, så er hun ikke
kvalificeret til at være kandidat.«
Hr. LaRouche forklarede yderligere sit syn på spørgsmålet i gårsdagens
LaRouchePAC Policy Committee.

EU ø d e l æ gger sig selv med vanvittig, bogstavelig t a l t
na zi s t i s k plan for Grækenland
I går var en skammens dag for Europa, sagde Helga Zepp-LaRouche, der, som
stifter af Schiller Instituttet, har ledet kampagnen for at bringe Europa ind i
de BRIKS-allierede nationer. EU eksisterer nu blot som en monstrøs konstruktion,

sagde Zepp-LaRouche under en telefonkonference i går; hun citerede Financial
Times’ højtplacerede klummeskriver Wolfgang Münchau, der mandag morgen skrev,
»Grækenlands kreditorer har ødelagt Eurozonen«.
Den Europæiske Unions »plan« for Grækenland er endnu en kriminel, ondsindet og
groft inkompetent handling fra det, der går for at være Europas ledere. Efter at
have afskåret al likviditet til det græske banksystem gennem Den Europæiske
Centralbanks handling, der således i realiteten kollapsede Grækenlands
betalingssystem, påtvang den Grækenland en udplyndringsaftale, der direkte vil
erobre landets infrastruktur og banker, gennemtvinge en mere intens
nedskæringspolitik, der på dramatisk vis vil forværre depressionen, der allerede
dræber og gør et stort antal mennesker syge, og fremtvinge et regimeskift.
Økonomien er allerede kollapset med 25 %, arbejdsløsheden ligger på 27 %,
ungdomsarbejdsløsheden er på 65 %, osv.
Den vanvittige og bogstavelig talt nazistiske »løsning« for Grækenland
demonstreres mest dramatisk gennem dens plan om at øge Grækenlands absolut
ubetalelige gældsbunke – der allerede er på 350 milliarder euro og udgør 180 %
af landets BNP – med yderligere 86 milliarder euro, til 225 % af BNP! Desuden
vil planen, iflg. Jeroen Dijsselbloem, tage »fly, lufthavne, infrastruktur og
helt bestemt banker« og anbringe dem i en »fond«, hvor de skal sælges under EUkommissionens kontrol, for Grækenlands kreditorer, fra Tyskland til
gribbefondene.
Under nazisternes besættelse af Grækenland under Anden Verdenskrig, påtvang
Hitler Grækenland et »tvunget lån« fra Grækenland til Nazityskland – der stadig
ikke er betalt tilbage. Nu påtvinger kansler Merkel »tvungne betalinger« af
ubetalelig gæld, der stammer fra en massiv bailout – ’bankredningspakke’ – af
bankerne i London og Europa i 2010-12.
Morgenens »plan« er baseret på en enorm, offentlig løgn, der forsøger at hævde,
at bare fordi gælden er ubetalelig, betyder det ikke, at noget af gælden skal
afskrives.
Dokumentet lyder:
»Der er alvorlige bekymringer med hensyn til den græske gæld erholdelighed,
dette skyldes en lempelse i politikken under de seneste tolv måneder, der har
resulteret i den nylige forværring af den nationale makroøkonomi og
finansområdet.«
Sandheden er, at de London-centrerede storbanker er bankerot, på trods af de

massive bailouts, de er dybt begravede i billioner af euro i derivat-væddemål
over gælden i Europas superforgældede lande, og derfor ikke vil tillade nogen
afskrivning af gæld. Det er derfor, denne gæld er ubetalelig; den eneste løsning
hedder en Glass/Steagall-reorganisering af disse banker for at tillade de
spekulative enheder gå fallit. En gældsafskrivning kan finde sted, som det skete
for Tyskland i 1953, hvilket lancerede dette lands »Wirtschaftswunder«
(økonomiske mirakel).
Stiftende redaktør af EIR Lyndon LaRouche sagde igen i dag:
»Kravene mod Grækenland er falske, Det britiske Imperiums institutioner
udstedte svindelgæld for at redde bankerne, og sagde så, at Grækenland
skyldte den! Disse fyre er virkeligt nazister.«
Den nye »plan« kræver en række skattestigninger, inklusive en momsstigning, en
reform af pensionerne og fjernelsen af tillæg til de fattigste pensionister,
samt arbejdsmarkedsreformer. Den kræver en etablering af en fond på 50 milliard
euro, bestående af statslige aktiver, der skal privatiseres. Dette på trods af,
at IMF i sin seneste rapport om gældens erholdelighed konstaterer, at et sådant
tal er ren fantasi.
Disse tiltag skal alle sammen vedtages som love – love, der på forhånd er
gennemset af »europæiske institutioner« – af det græske parlament senest onsdag,
den 15. juli. Indtil da vil den Europæiske Centralbank ikke engang genstarte
nødlikviditetsoperationer til de græske banker, der fortsat er lukkede.
I en erklæring, som blev udgivet efter afslutningen af forhandlingerne, sagde
den græske premierminister Alexis Tsipras, at aftalen var ekstremt hård, men at
den blev indgået for at forhindre
»finansiel kvælning og kollaps af finanssystemet – dette er blevet planlagt
ned til mindste detalje – idet den fornylig er blevet udtænkt til perfektion,
og nu er i færd med at blive implementeret«.
Men som det er bemærket, så vil denne kvælning fortsætte som afpresning, i det
mindste indtil efter, at parlamentet vedtager »planen«.

Br an d s t o r m i Grækenland imod den ’Nye

Ve rs a i l l e straktat’
Den plan, som den græske premierminister Alexis Tsipras blev brutaliseret til at
acceptere fra landets kreditorer, har skabt et enormt, folkeligt bagslag, der
sår tvivl, om politikken kan gennemføres. Følelsen af vrede i den græske
befolkning er tydelig. Tidligere diplomat og medlem af EPAM Folkets Forenede
Front, Leonidas Chrysanthopoulos, sagde til den russiske Tv-kanal RT, at aftalen
var uacceptabel og ikke kunne gennemføres. Han sagde, at han frygtede,
situationen kunne blive voldelig.
Forsvarsministeren og lederen af Tsipras’ koalitionspartner Uafhængige Grækere,
Panos Kammenos, talte med Reuters efter et møde med premierminister Alexis
Tsipras:
»Premierministeren af dette land blev konfronteret med et kup, der blev
iværksat af Tyskland og andre lande, denne aftale introducerede mange nye
spørgsmål … vi kan ikke være enige i den.«
Den tidligere finansminister Yanis Varoufakis fordømte aftalen i utvetydige
vendinger. Han sagde til Australsk Radio:
»Dette er ydmygelsens politik. Trojkaen har sørget for, at de vil få ham til
at æde hvert eneste ord, han har ytret i kritik af Trojkaen i løbet af de
seneste fem år. Ikke bare i løbet af de seks måneder, hvor vi har været i
regering, men i de forudgående år.«
»Dette har intet med økonomi at gøre. Det har intet at gøre med at sætte
Grækenland på en kurs for økonomisk genrejsning. Dette er en ny
Versaillestraktat, der atter spøger i Europa, og premierministeren ved det.
Han ved, at han er fortabt, hvis han gør det, og fortabt, hvis han ikke gør
det.«
I en sammenligning af aftalen med militærets statskup i 1967 sagde han,
»I statskuppet var valget af våben for at knække demokratiet dengang tanks.
Men denne gang var valget banker. Bankerne blev af fremmede magter brugt til
at overtage regeringen. Forskellen er, at de denne gang overtager al
offentlig ejendom … Projektet med et europæisk demokrati, med en forenet,
europæisk, demokratisk union, har netop lidt en svidende katastrofe.«
Varoufakis afslørede, at han havde lavet udkast til meget foreløbige planer i
tilfælde af en tvungen Græxit, men man frygtede, at hvis det blev kendt, ville

planerne blive en selvopfyldende profeti, der var til fordel for dem, der ønsker
Grækenland ud.
I hele Tsipras’ parti Syriza giver man udtryk for modstand; det rapporteres, at
32 Syriza-parlamentsmedlemmer, inklusive fire ministre, har taget afstand til
aftalen.
Arbejdsminister Panos Skourletis, en tidligere talsmand for Syriza, sagde til
nationalt fjernsyn, at regeringen vil få brug for »lånte stemmer fra
oppositionen« for at vedtage de nye nedskæringstiltag, som kreditorerne har
krævet. Kathimerini citerer ham for at sige,
»Jeg kan ikke se, hvordan vi kan undgå valg i 2015 … Det er unaturligt: Vi
tror på noget andet end det, vi er blevet tvunget til at underskrive med en
pistol for panden.«
Iskra-websiden, der taler for Syrizas Venstrefløjsplatform anført af
energiminister Panagiotis Lafazanis, kom med hårde angreb, hvor han sagde, at
»efter 17 timers ’forhandlinger’ nåede lederne af Eurozone-landene frem til en
ydmygende aftale for Grækenland og det græske folk«, som en »gældskoloni« i et
»tyskovervåget EU«.
Syrizas parlamentsgruppe skal holde møde i dag.

RADIO SCHILLER 14. juli 2015:
Den græske aftale: Skammens dag for
Europa
Med næstformand Michelle Rasmussen

Helga Zepp-LaRouche:
Dramatisk vending: Den amerikanske
Kongres står foran at genindføre
Glass/Steagall-bankopdelingsloven
12. juli 2015 – Som et dramatisk nødtiltag for at afværge det umiddelbart
truende kollaps af Wall Street-bankerne og hele det transatlantiske finanssystem
har de fire, amerikanske senatorer Maria Cantwell, Elizabeth Warren, Angus King
og John McCain den 7. juli i Senatet fremstillet et lovforslag, hvis tekst er så
godt som identisk med et lovforslag, der allerede understøttes i Kongressen i
Repræsentanternes Hus af 62 kongresmedlemmer. Dermed er det nødinstrument
initieret for at forhindre det amerikanske, og også det europæiske, banksystems
krak.
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POLITISK ORIENTERING den 9. juli
2015:
Verden er ikke den samme efter det
græske “Oxi-Nej”
Med formand Tom Gillesberg
Lyd:

LaRouche: For at redde det
transatlantiske område, GENINDFØR
GLASS-STEAGALL NU!
Fra LaRouche-bevægelsen 6. juli 2015 – I dag responderede Lyndon LaRouche til
søndagens jordskredsvalg, hvor de græske vælgere afviste Trojkaens ’nøjsomheds’program, ved klart at sige, hvordan USA kan spille en afgørende rolle i
løsningen af det kollaps af hele det britisk-kørte transatlantiske finanssystem,
der ellers vil være uafvendeligt.
LaRouche krævede, at USA omgående vedtager en tilbagevenden til præsident
Franklin D. Roosevelts oprindelige Glass/Steagall-politik. USA, erklærede
LaRouche, bør sætte et eksempel for Europa ved omgående at genindføre FDR’s
Glass/Steagall.
»USA bør løse problemet med det europæiske rod, og begynde med rodet i
Storbritannien, gennem en Glass/Steagall-reorganisering og ved at fjerne den
abnormt store og ubrugelige gæld. Annuller al gæld, der ikke har nogen iboende
værdi, ved at vende tilbage til præsident Roosevelts succesfulde model. Kun
gennem en sådan annullering af gælden kan der være udsigt til en langsigtet
genrejsning i fysiske, realøkonomiske termer.«
I sin ugentlige liveudsendelse med LaRouchePACs Policy Committee den 6.
juli, forklarede LaRouche yderligere sit krav om en omgående genindførelse af
Glass/Steagall.
»Det, der er sket som følge af begivenhederne i Grækenland i går og i dag, har
skabt en situation, hvor … de fleste nationer i Europa, og USA, implicit er
bankerot. Det er det første.
Hvad jeg mener med det første, med bankerotten, er, at Wall Street i
særdeleshed, og alt, hvad der hænger sammen med Wall Street, nu rent faktisk er
værdiløst. Det vil efterhånden vise sig, og vi håber, vi kan få det her under
kontrol. Det betyder, at vi må handle for at få Glass/Steagall. Vi kan kun gøre
det ved at igangsætte genindførelsen af Glass/Steagall. Det vil sige, i det
transatlantiske område, som jeg nu taler om: Situationen er den, at især USA
befinder sig i et sammenbrud. Det vil sige, at Wall Street og alt, hvad der
relaterer til Wall Street, nu faktisk er værdiløst, og det vil blive meget
vanskeligt for både Wall Street og præsident Obama at forsøge at skjule tingene

i denne sag.
Den anden side af situationen er den, at det fuldt ud er muligt for os i selve
USA, og med samarbejde med visse kredse i Europa og andre steder er vi udmærket
i stand til at løse problemet. Løsningen er åbenlyst Glass/Steagall, Franklin
Roosevelts egen Glass/Steagall. Det er nøglen.
Den eneste måde, hvorpå USA og den amerikanske befolkning har en chance for at
undgå et generelt sammenbrud af finanssystemet i USA, er at gå tilbage til
Glass/Steagall. Det ville betyde, at vi simpelt hen vil annullere det meste af
det, der kaldes Wall Street og alt, hvad der ligner det; annuller det. Det er
affald. Det har ingen iboende værdi.
Vi må derfor gå tilbage til Franklin Roosevelts politik for at redde USA’s
økonomi. Det vil blive ’en hård række at hakke’, for den tilgængelige dygtighed
i USA’s befolkning er dårlig. Arbejdskraftens produktive evne i den amerikanske
befolkning er i vid udstrækning brudt sammen …
Vi kan se det, når folk siger, ’Jamen, nogle mennesker er fattige, de er ikke
værd at beholde’. Det er ikke problemet, det er ikke sandheden. Det, de
forsøger, er at aflive folk, som f.eks. i Californien. Det, der foregår i
Californien, er i realiteten en overlagt hensigt om at aflive så mange mennesker
som muligt i Californien og omkringliggende områder. Det er, hvad politikken går
ud på; det er ligefrem snak, ingen udenomssnak. Og Californiens guvernør er en
af de ledere, der fører en kampagne for massenedslagtning af folk i Californien
og omkringliggende områder. Det er virkeligheden!
Hvis vi imidlertid indfører Glass/Steagall, Franklin Roosevelts Glass/Steagall
gennem midler, som jeg er helt bevidst om kan lade sig gøre, så kan vi undgå
dette. Men nøglen til det, der driver det frem, er den kendsgerning, at den
europæiske økonomi er ved at gå ind i en nedadgående spiral, og dette inkluderer
selve det britiske system, og det betyder andre områder.«

Se også:
Greeks say ’No, There’s a Limit to the Tyrant’s Power!’ Now What are We Going To
Do?

POLITISK ORIENTERING den 6. juli
2015: Så blev det et stort “Oxi-Nej”
i Grækenland
Med formand Tom Gillesberg
lyd:

Helga Zepp-LaRouche: Forbundskansler
Merkel, træd tilbage!
Regimeskift … det synes verden næsten at have vænnet sig til. Men imod et medlem
af EU, og så lige præcis mod et land, der repræsenterer demokratiets vugge?
Noget sådant som, at Tsipras-regeringen har vovet at vinde det demokratiske valg
imod Trojka-diktatet, og dernæst gjorde et uhørt forsøg på at virkeliggøre
vælgernes mandat, det har dette EU ikke forudset.
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EIR: Hvorfor grækerne elsker
Mikis Theodorakis – og hans musik
Mennesker som Mikis Theodorakis er sjældne. For det hellenske folk findes der
ingen person, der er mere elsket. Og han er kommet til at repræsentere, og
stadig føre, kampene for det græske folk imod det, det har været århundreders
krige, først imod ottomanerne, og siden imod Det britiske Imperium.
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Hvorfor grækerne forstår, at et OXI –
Nej – er en modstandshandling mod
fascisme
30. juni 2015 – Det græske folk bliver af Tsipras-regeringen bedt om at stemme
Nej, eller Oxi (udtales okhi) på græsk, i den kommende folkeafstemning den 5.
juni. Dette ene ord OXI har en dybtgående betydning for det græske folk, og
hvert år fejres den 28. oktober som OXI-dag. Hvorfor?
Kl. 3 om morgenen, den 28. oktober 1940, afleverede Emanuele Grazzi, den
italienske ambassadør til Grækenland, et ultimatum fra Benito Mussolini til
premierminister Ioannis Metaxas. Il Duce krævede, at Metaxas skulle give de
italienske hære fri passage til at gå ind i og besætte strategiske steder i
Grækenland uden at møde modstand.
Ansigt til ansigt med dette krav afleverede Metaxas et utvetydigt svar på et
enkelt ord: »Oxi!«
Kort efter væltede den italienske hær ind over den græsk-albanske grænse og ind
i det nordlige Grækenlands bjergrige område, og krigen begyndte. Mussolinis
rådgivere havde forsikret ham om, at invasionen af Grækenland ikke ville tage
mere end to uger, men italienerne mødte voldsom og uventet modstand fra den
græske hær og frivillige kæmpere. I løbet af seks måneder blev Mussolini
ydmyget, og Hitler blev tvunget til at udskyde den tyske invasion af Rusland for
at undertvinge grækerne.
Til trods for, at Grækenland sluttelig faldt i hænderne på Aksemagterne,
resulterede Metaxas »Oxi!« i en fatal afledning og forsinkelse for den tyske
hær, som forlængede deres kampagne mod USSR i flere måneder, ind i den brutale,
russiske vinter, og bidrog til deres sluttelige nederlag.
Selv om det aldrig er blevet officielt anerkendt, har »OXI!« været symbolet for
græsk modstand lige siden. OXI blev kampråbet for modstanden under den såkaldte
Græske Borgerkrig, den fem år lange fascistiske besættelse under briterne efter
Anden Verdenskrigs afslutning (1945-1949). Og igen, under det
britisk/amerikanskkontrollerede diktatur, kendt som Obersternes Kup (1969-1974),
dukkede OXI op på skiltene i anti-regeringsdemonstrationer, og tusinder og atter
tusinder af OXI’er dukkede op, malet på mure, hegn og klippesider.

Når det græske folk går til stemmeurnerne den 5. juli for at stemme »OXI« mod
det Euro/britiske diktatur, vil det græske folk vide, at det er en
modstandshandling imod fascisme, lige som den 28. oktober, 1940.

LaRouche: Angreb på Grækenland for
regimeskift vil give bagslag;
Det er det transatlantiske system,
der er klar til at eksplodere
Fra LaRouche-bevægelsen, 2. juli 2015 – Trojkaen og dens allierede, europæiske
statsoverhoveder går alle på række og geled bag en selvmorderisk plan om at
bruge søndagens folkeafstemning i Grækenland til at vælte Tsipras-regeringen.
Dette er, hvad den blanke afvisning af at overveje den græske regerings brev til
Trojkaen tirsdag aften med et forslag om at gennemføre en væsentlig nedskrivning
af gælden, samt modificerede økonomiske reformer, baseret på weekendens forslag
fra EU, betyder. Schäuble, Merkel, Renzi og Hollande afviste alle det græske
forslag på stedet, og efter en telekonference blandt EMU-finansministre blev det
formelt meddelt, at der ikke ville blive nogen diskussioner med Grækenland forud
for søndagens folkeafstemning. De finansielle medier, anført af Financial Times,
offentliggjorde en hel stribe falske historier, der alle sigtede efter den
græske premierminister Tsipras, inklusive vilde påstande om, at de græske
vælgere vendte sig mod regeringen. Den form for regimeskift, der senest har

været anvendt i Ukraine, med sort propaganda i militærstil, er nu ved at blive
udløst internt i EU imod Grækenland.
»De relevante parter sætter en fælde for sig selv … Euroen var et bedrageri
lige fra begyndelsen, og startede med Maastrichttraktaten. Det var en plan,
udtænkt af Mitterand, Thatcher og George H.W. Bush, der var dømt til
undergang fra starten, men som var rettet mod Tyskland og enhver udsigt til
et tysk-russisk, økonomisk partnerskab i tiden umiddelbart efter den Kolde
Krig.«
LaRouche gentog, at hele den græske, såkaldte Trojka-gæld er et bedrageri.
Grækenland blev voldtaget og bliver nu afpresset for at betale voldtægtsmændene.
Dette kan ikke tolereres, erklærede LaRouche.
I stedet for at bringe Tsipras-regeringen til fald vil disse handlinger med
større sandsynlighed udløse et kollaps af hele det transatlantiske finanssystem,
inklusive hele Wall Street-boblen, der nu officielt anslås at beløbe sig til
26,5 billion dollar, alene i bailout-forpligtelser.
Den eneste, virkelige løsning er, at der omgående afholdes en international
konference med London Gældskonferencen i 1953 som model, for at fjerne den
svindelagtige, græske gæld og hele den spillegæld, der er blevet opbygget i
London/Wall Street-systemet. I USA betyder det den omgående genindførsel af
Glass/Steagall præcis, som den oprindeligt blev vedtaget i juni 1933.
Glass/Steagall-modellen må omgående blive vedtaget i Europa, og globalt.
Den største fare, advarede LaRouche, er, at London/Wall Street-kræfterne, anført
af det britiske monarki, vil reagere på bagslaget fra opgøret med Grækenland ved
at satse på krig – imod Rusland, og måske imod Kina. Alle elementerne til netop
en sådan krigsprovokation er på plads, med NATO-opstillinger helt op til den
russiske grænse i de baltiske områder og på Balkan. Ruslands
regeringsrepræsentant til NATO, Alexander Grushko, afleverede en skarp advarsel
i en telekonference med journalister i Bruxelles onsdag, hvori han erklærede, at
NATO havde lanceret en inddæmningskampagne imod Rusland forud for lanceringen af
USA-NATO-operationen for regimeskift i Ukraine. Han nævnte planer om at etablere
fremskudte NATO-poster i de tre, baltiske stater, Rumænien, Bulgarien og Polen
og advarede om, at hvis NATO går frem med opstillinger af missilforsvar, i
kølvandet på en P5+1-aftale med Iran, vil det være yderligere bevis på, at
Rusland er det tilsigtede mål.
Kendsgerningen er, at hele det transatlantiske system måske ikke overlever ugen
ud, som et resultat af de sindssyge og desperate handlinger, der lanceres mod

Grækenland, og disses umiddelbare bagslag.

For supplerende materiale, se:
Tsipras: Referendum Not about if Greece Stays or Leaves Euro
Predator ’Institutions’ Knew Their Offer to Greece Was Made to Fail

Premierminister Tsipras: ’Et folk, et
land går ikke bankerot; Banker går
bankerot’
30. juni 2015 – I går aftes gav premierminister Tsipras et interview til
Grækenlands statslige Tv-netværk, hvor han gjorde det klart, at Grækenland vil
overleve som en suveræn stat. Han erklærede som et princip: »Et folk, et land
går ikke bankerot; banker går bankerot.« Denne udtalelse fremstår som
fremragende, mens EU-personer og -institutioner foretog handlinger for at
afskære Grækenland fra likviditet og udstedte ultimatummer og fornærmelser under
forløbet.
Handlingsforløbet: Ved midnatstid i går udstedte EU-kommissionens præsident
Jean-Claude Juncker endnu et forslag, som grækerne anså for at være totalt
utilstrækkeligt. Her til morgen udstedte premierminister Tsipras et modforslag
med forholdsregler i et brev til Eurogruppen. Forslagene omfattede et krav om en
»reprofilering« og en reorganisering af gælden, og krav om, at
likviditetsarrangementer skulle fortsætte gennem den Europæiske
Stabilitetsmekanisme i yderligere to år.
Her til aften afholdt Eurogruppens finansministre en 90 minutter lang
telekonference, hvor de dekreterede en afvisning af Tsipras’ tilbud. Den
Europæiske Stabilitetsmekanisme meddelte, at, fra og med i dag, er Grækenland

ikke længere i ESM-programmet. Det betyder bl.a. en annullering af de vilkår,
under hvilke ECB-likviditet kunne komme ind i de græske banker.
I sit interview i går aftes gjorde Tsipras det klart, at Grækenland vil blive
stående og overleve som en suveræn stat. Om kreditorerne sagde han:
»De ønsker ikke et kollaps af Eurozonen, de ønsker et kollaps af håb; de
ønsker at reducere den politiske egenkapital i en regering, der lovede at
forandre tingene.«
Tsipras fortsatte:
»Den græske regering ønsker ikke en exit, eller at Eurozonen brydes op, men
vi vil gøre alt, vi kan, for at sikre det græske folks overlevelse. Et folk,
et land går ikke bankerot; banker går bankerot … Vi vil overleve, vi vil
blive stående, vi vil være i live og vi vil, på en selvstændig måde, vælge,
hvordan vores fremtid skal være«, sagde Tsipras under interviewet.
Ifølge ANA-MPA forklarede Tsipras, på et spørgsmål om, hvad han ville gøre, hvis
de græske vælgere stemmer »Ja« til at acceptere EU/IMF-betingelserne i
folkeafstemningen, at han er en premierminister »for alt vejrlig«.
»Jeg tog ikke denne post, fordi jeg elsker magt. Jeg sidder i denne stol,
fordi det var folkets valg. Så længe folket støtter denne afgørelse, vil jeg
være her, jeg vil respektere folkets afgørelse, og vi vil tage skridt til
procedurer, således, at det, folk stemmer for, vil blive statens lov.«
Han afviste påstanden om, at EU ville skubbe Grækenland ud af Eurozonen, og
sagde:
»Det vil de ikke gøre, fordi omkostningerne vil være for store.«
Da han blev bedt om at kommentere IMF-afdraget, der forfalder 30. juni, svarede
Tsipras:
»Lad dem give os en aftale i aften, så vi kan betale det.«
Han angreb ECB for at afskære likviditet til græske banker, som igen tvang dem
til at indføre valutakontrol, og understregede, at »andre indgreb« kan blive
indført søndag, 5. juli. Han bemærkede, at banker ville genåbne, så snart den
Europæiske Centralbank genopretter likviditet.

Lyndon LaRouche: Det transatlantiske
finanssystem er bankerot, ikke
Grækenland
Fra LaRouche-bevægelsen, 30. juni 2015 – Mens store dele af verden vakler
ubeslutsomt på grund af situationen omkring Grækenland, der udvikler sig time
for time, skar Lyndon LaRouche igennem til sagens kerne:
»Lad os være realistiske. Grækerne betaler aldrig deres illegitime gæld. De
har ingen grund til at betale, og de har ikke råd til at betale. Og det er
hele det transatlantiske finanssystem, der er bankerot, ikke Grækenland.«
LaRouche erklærede, at dette inkluderer USA, der er totalt bankerot. Wall Street
er totalt bankerot; det repræsenterer ingen rigdom, det har ingen virkelige
penge, og det fortjener nul støtte. Eurosystemets sammenbrud er i gang og har
kædereaktionsvirkninger i hele det transatlantiske område – kun dele af
Sydamerika kan måske klare sig igennem.
Den amerikanske dollar er nu i fare, advarede LaRouche. Vi må indse, at
forøgelsen af værdiløse finanspapirer, inklusive hele Wall Streets gæld, ikke
kan dækkes. Hvis man forsøger at gøre dette, vil et kædereaktionskollaps være
det sikre resultat. Argumentet går ud på, at der ikke er noget systemisk
problem; at det hele drejer sig om, at Grækenland nægter at betale.
Spørgsmålet er, hvordan vi skal holde USA i live, med hele det transatlantiske
system, der bryder sammen, lige nu? Det vil ganske bestemt ikke blive på basis
af det Republikanske Parti, og den de facto republikanske præsident Barack
Obama, der omgående må fjernes fra embedet, hvis USA skal overleve
finanskrakket, så vel som Det britiske Imperiums plan om at lancere atomkrig mod
Rusland og Kina.
Vi har brug for en Glass/Steagall-aftale i USA med det samme, sagde LaRouche,
for at redde, hvad der er tilbage af vores smuldrende, fysiske økonomi. Wall
Street-bankerne, og hele Det britiske Imperium, er fuld af skidt, finansielt og
på anden vis, og de må stilles til ansvar for deres forbrydelser.
»Vi kan ikke redde disse sjoveres penge (gennem bailout, -red.)«, erklærede
LaRouche.

Tyskland er et andet, afgørende land på dette tidspunkt, erklærede LaRouche.
Hvis Tyskland smider Obamas sindssyge sanktionspolitik imod Rusland ud, og igen
begynder at handle med Rusland, kunne dette virke som en stoppeklods imod de
værste følger af det transatlantiske sammenbrud. Det er i Tysklands nationale
interesse at gøre dette; og det er også den bedste valgmulighed for Europa som
helhed – fordelene og følgerne ville være enorme.
Problemet er den tyske kansler, skumle Merkel, sammen med hendes finansminister
Wolfgang Schäuble. Men i Tyskland vokser presset for at slippe ud af den
europæiske kollapsfælde, og Merkels og Schäubles afgang fra regeringen kunne
åbne vejen for denne kurs.
Det er tid til at handle nu, erklærede LaRouche. Hele det transatlantiske system
er ved at gå ned; men dets erstatning er for hånden, i form af en reorganisering
i USA og internationalt efter Glass/Steagall-modellen, og dernæst en tilslutning
til halvdelen af menneskeheden, repræsenteret af BRIKS-processen, for en
genopbygning af menneskets forpligtende engagement til videnskab, og til en
global, fysisk-økonomisk renæssance.

Eu ro e n s S arajevo
Fra LaRouche-bevægelsen 29. juni 2015 – Den krise, der nu ruller hen over
gældsmarkederne, er ikke en græsk krise, men en krise i det bankerotte
eurosystem og det amerikanske finanssystem. De fleste af nationerne i det
transatlantiske område står over for en sammenbrudskrise, der kommer, hvis ikke
i morgen, så inden for få uger; en sammenbrudskrise i de transatlantiske
nationer, mod hvilken kun nationerne i Sydamerika har en vis beskyttelse.
Denne krise er nu blevet udløst pga. den finansielle og økonomiske voldtægt af
Grækenland, og ikke som følge af landets meddelelse om at holde banklukket; det
er ikke et græsk problem, at finanssystemet står på randen af et
kædereaktionssammenbrud.
I kølvandet på den græske premierministers bestemte tale, hvor han bebudede
banklukkedagene, og i hvilken han citerede præsident Fanklin Roosevelt,
materialiseredes det kaos, som kreditorerne ønskede, ikke, undtagen på deres
egne markeder. Nye kilder, der interviewede borgere i græske byer – Reuters,
USAToday, for eksempel – fandt, at de fleste grækere støtter regeringen og et
»Oxi« (Nej) i folkeafstemningen: »Vi kan ikke blive fattigere« var et typisk
svar. Der var en stærk støtte til Grækenlands holdning fra oppositionskræfter i

Spanien og Italien, og fra britiske Labour-MP’er.
Grækerne befinder sig i realiteten i en mere stabil position end resten af
Europas nationer. »Græsk krise kunne blive et ’Sarajevo’-øjeblik for euroen«,
skrev Guardians ledende finans-klummeskriver, Larry Elliot; »Merkels strategi
slog ikke bare fejl, den slog i den grad fejl«, stod der at læse i Der Spiegels
hovedoverskrifter. »Der er en reel trussel om Europas kollaps.«
Samtidigt meddelte guvernøren for Puerto Rico, at det ikke længere kunne
afbetale på sin gæld, det meget store beløb på 72 mia. dollar, og sendte
chokbølger gennem det amerikanske marked for kommunale obligationer; Det Hvide
Hus udelukkede at skride til enhver handling. Og snesevis af hedgefonde og
banker, der, som lemminger, alle havde satset på den forkerte vej mht.
eurogældskrisen, indkasserede store tab.
»Situationen for Londons og Wall Streets finanssystem er umulig«, sagde EIR’s
stiftende redaktør Lyndon LaRouche mandag.
Det er et generelt, ustoppeligt kollaps, som Obamaregeringen ikke kan løse.
Grækerne befinder sig i en bedre position; de har handlet for at komme af med
Schäuble-sygdommen, og Merkel-sygdommen. Der er kun én ting, der vil fungere: en
global Glass/Steagall-politik, der begynder med USA’s genindførelse af loven; og
dernæst en produktiv kreditpolitik, der tilslutter sig Kinas og BRIKS’ ditto.
Ingen af delene vil ske uden at smide Obama og Merkel ud – hvilket også vil
afvende en verdenskrig.«
Efter LaRouches vise ord genoptog markederne deres fald hele mandagen.

Supplerende materiale:

Ts ip r a s ’ kampberedte erklæring på banklukkedagen
https://www.youtube.com/watch?t=13&v=NhFxwsrqTdI
Den græske premierminister Alexis Tsipras’ erklæring med meddelelse om, at
bankerne lukker i en periode (’Bank Holiday’) er lige så kampberedt som
erklæringen om folkeafstemningen, og den fortjener at citeres uddybende. Efter
at have påpeget ECB’s afvisning af at øge likviditeten til bankerne sagde
Tsipras:

»Det er tydeligt, at målet for Eurogruppens og ECB’s beslutninger er et forsøg
på at afpresse det græske folks vilje og forhindre de demokratiske processer,
nemlig afholdelse af folkeafstemning.
Det vil ikke lykkes dem.
Disse beslutninger vil kun have til følge at frembringe det stik modsatte
resultat.
De vil yderligere styrke det græske folks beslutsomhed om at afvise de
uacceptable memoranda-forslag og institutionernes ultimatummer.
En ting er sikkert: afvisningen af en forlængelse på nogle få, korte dage, og
forsøget på at annullere en rent demokratisk proces, er en fornærmelse og en
stor skændsel for Europas demokratiske traditioner.
Af denne grund sendte jeg en kort anmodning om en forlængelse igen i dag – denne
gang til formanden for Europarådet og de 18 statsoverhoveder i Eurozonen, så vel
som også til overhovederne for ECB, EU-kommissionen og det Europæiske Parlament.
Jeg afventer deres omgående svar på denne fundamentalt demokratiske anmodning.
De er de eneste, der – allerede i aften – kan omstøde Eurogruppens beslutning og
gøre det muligt for ECB at gengive bankerne likviditet.
Det, vi har brug for i de kommende dage, er ro og tålmodighed. De græske bankers
indeståender er fuldstændigt sikre.
Dette er også sandt mht. betaling af lønninger og pensioner. Vi vil håndtere
enhver vanskelighed fattet og beslutsomt.
Jo mere roligt, vi konfronterer vanskeligheder, desto hurtigere vil vi overvinde
dem, og desto mildere vil deres konsekvenser blive.
I dag har vi chancen for at bevise for os selv – og for verden – at retfærdighed
kan sejre.
Endnu engang, vi har en historisk mulighed for at sende et budskab om håb og
værdighed til Europa og til verden.
I disse kritiske timer, hvor vi sammen står ansigt til ansigt med historien, må

vi huske, at det eneste, vi har at frygte, er frygten selv.[1]
Vi vil ikke tillade den at besejre os.
Vi vil lykkes.
Det græske folks værdighed stillet over for afpresning og uretfærdighed vil
sende et budskab om håb og stolthed til hele Europa.

[1] »Only Thing We Have to Fear Is Fear Itself«: FDR’s Første
indsættelsestale: http://historymatters.gmu.edu/d/5057/

Euroens Sarajevo
Fra LaRouche-bevægelsen 29. juni 2015 – Den krise, der nu ruller hen over
gældsmarkederne, er ikke en græsk krise, men en krise i det bankerotte
eurosystem og det amerikanske finanssystem. De fleste af nationerne i det
transatlantiske område står over for en sammenbrudskrise, der kommer, hvis ikke
i morgen, så inden for få uger; en sammenbrudskrise i de transatlantiske
nationer, mod hvilken kun nationerne i Sydamerika har en vis beskyttelse.
Denne krise er nu blevet udløst pga. den finansielle og økonomiske voldtægt af
Grækenland, og ikke som følge af landets meddelelse om at holde banklukket; det
er ikke et græsk problem, at finanssystemet står på randen af et
kædereaktionssammenbrud.
I kølvandet på den græske premierministers bestemte tale, hvor han bebudede
banklukkedagene, og i hvilken han citerede præsident Fanklin Roosevelt,
materialiseredes det kaos, som kreditorerne ønskede, ikke, undtagen på deres
egne markeder. Nye kilder, der interviewede borgere i græske byer – Reuters,

USAToday, for eksempel – fandt, at de fleste grækere støtter regeringen og et
»Oxi« (Nej) i folkeafstemningen: »Vi kan ikke blive fattigere« var et typisk
svar. Der var en stærk støtte til Grækenlands holdning fra oppositionskræfter i
Spanien og Italien, og fra britiske Labour-MP’er.
Grækerne befinder sig i realiteten i en mere stabil position end resten af
Europas nationer. »Græsk krise kunne blive et ’Sarajevo’-øjeblik for euroen«,
skrev Guardians ledende finans-klummeskriver, Larry Elliot; »Merkels strategi
slog ikke bare fejl, den slog i den grad fejl«, stod der at læse i Der Spiegels
hovedoverskrifter. »Der er en reel trussel om Europas kollaps.«
Samtidigt meddelte guvernøren for Puerto Rico, at det ikke længere kunne
afbetale på sin gæld, det meget store beløb på 72 mia. dollar, og sendte
chokbølger gennem det amerikanske marked for kommunale obligationer; Det Hvide
Hus udelukkede at skride til enhver handling. Og snesevis af hedgefonde og
banker, der, som lemminger, alle havde satset på den forkerte vej mht.
eurogældskrisen, indkasserede store tab.
»Situationen for Londons og Wall Streets finanssystem er umulig«,
sagde EIR’s stiftende redaktør Lyndon LaRouche mandag.
Det er et generelt, ustoppeligt kollaps, som Obamaregeringen ikke kan løse.
Grækerne befinder sig i en bedre position; de har handlet for at komme af med
Schäuble-sygdommen, og Merkel-sygdommen. Der er kun én ting, der vil fungere:
en global Glass/Steagall-politik, der begynder med USA’s genindførelse af
loven; og dernæst en produktiv kreditpolitik, der tilslutter sig Kinas og
BRIKS’ ditto. Ingen af delene vil ske uden at smide Obama og Merkel ud –
hvilket også vil afvende en verdenskrig.«
Efter LaRouches vise ord genoptog markederne deres fald hele mandagen.

Supplerende materiale:

Ts ip r a s ’ kampberedte erklæring på banklukkedagen
Den græske premierminister Alexis Tsipras’ erklæring med meddelelse om, at
bankerne lukker i en periode (’Bank Holiday’) er lige så kampberedt som
erklæringen om folkeafstemningen, og den fortjener at citeres uddybende. Efter
at have påpeget ECB’s afvisning af at øge likviditeten til bankerne sagde
Tsipras:
»Det er tydeligt, at målet for Eurogruppens og ECB’s beslutninger er et forsøg
på at afpresse det græske folks vilje og forhindre de demokratiske processer,
nemlig afholdelse af folkeafstemning.
Det vil ikke lykkes dem.
Disse beslutninger vil kun have til følge at frembringe det stik modsatte
resultat.
De vil yderligere styrke det græske folks beslutsomhed om at afvise de
uacceptable memoranda-forslag og institutionernes ultimatummer.
En ting er sikkert: afvisningen af en forlængelse på nogle få, korte dage, og
forsøget på at annullere en rent demokratisk proces, er en fornærmelse og en
stor skændsel for Europas demokratiske traditioner.
Af denne grund sendte jeg en kort anmodning om en forlængelse igen i dag – denne
gang til formanden for Europarådet og de 18 statsoverhoveder i Eurozonen, så vel
som også til overhovederne for ECB, EU-kommissionen og det Europæiske Parlament.
Jeg afventer deres omgående svar på denne fundamentalt demokratiske anmodning.
De er de eneste, der – allerede i aften – kan omstøde Eurogruppens beslutning og
gøre det muligt for ECB at gengive bankerne likviditet.
Det, vi har brug for i de kommende dage, er ro og tålmodighed. De græske bankers
indeståender er fuldstændigt sikre.
Dette er også sandt mht. betaling af lønninger og pensioner. Vi vil håndtere
enhver vanskelighed fattet og beslutsomt.
Jo mere roligt, vi konfronterer vanskeligheder, desto hurtigere vil vi overvinde
dem, og desto mildere vil deres konsekvenser blive.

I dag har vi chancen for at bevise for os selv – og for verden – at retfærdighed
kan sejre.
Endnu engang, vi har en historisk mulighed for at sende et budskab om håb og
værdighed til Europa og til verden.
I disse kritiske timer, hvor vi sammen står ansigt til ansigt med historien, må
vi huske, at det eneste, vi har at frygte, er frygten selv.[1]
Vi vil ikke tillade den at besejre os.
Vi vil lykkes.
Det græske folks værdighed stillet over for afpresning og uretfærdighed vil
sende et budskab om håb og stolthed til hele Europa.

[1] »Only Thing We Have to Fear Is Fear Itself«: FDR’s Første
indsættelsestale: http://historymatters.gmu.edu/d/5057/

NYHEDSORIENTERING JULI:
Finanssystemets dødskamp, et nyt
paradigme nu!
Det eneste, der kan give Grækenland en fremtid, vil være en gældssanering, hvor
man afskriver en stor del af gælden, der under alle omstændigheder ikke kan
betales tilbage, og som er opstået på svindelagtig vis.

Download (PDF, Unknown)

Helga Zepp-LaRouche:
Erklæring om den strategiske
situation:
’Vi er alle grækere!’ – Kun med
den Nye Silkevej har Europa en
fremtid
Der er en meget reel og umiddelbart tilgængelig løsning på denne krise: Den
»Win-win«-strategi, som Kina har tilbudt, dvs. samarbejde om opbygningen af den
Nye Silkevej, den såkaldte »Et bælte, en vej«-politik, som den kinesiske
præsident Xi Jinping, under APEC-topmødet i Beijing i oktober sidste år,
inviterede præsident Obama og andre vigtige nationer til at deltage i, og som
tilbyder et virkeligt perspektiv om at overvinde geopolitikkens onde.

Download (PDF, Unknown)

Politisk orientering ved Tom
Gillesberg den 29. juni 2015:
Skæbnetime for Grækenland og
finanssystemet
Med formand og fhv. folketingskandidat Tom Gillesberg
Video:
Lyd:

EIR: ‘Vi er alle grækere’
– EU-lederes konfrontation med
Grækenland truer hele verden
– Idet han gik op over den rasende konfrontation med bankmagterne over »græsk
gæld«, bemærkede den græske premierminister Alexis Tsipras den 15. juni: »Jeg er
sikker på, at fremtidens historikere vil anerkende, at lille Grækenland, med sin
lille magt, i dag kæmper en kamp, der overgår dets kapacitet, ikke alene på egne
vegne, men også på vegne af Europas befolkning.«
Den store, engelske digter Percy Shelly berørte den samme idé for to århundreder
siden og skrev linjer, der sidenhen ofte er blevet citeret; dog aldrig af den
nuværende tyske kansler, den franske præsident eller direktøren for Den
internationale Valutafond.

Download (PDF, Unknown)

Grækenland: Tsipras udskriver
folkeafstemning den 5. juli
– tale til det græske folk, fuld
tekst
»Tiden er nu inde for de ledende, europæiske magter til at leve op til
situationens krav og tage initiativ til definitivt at afslutte den græske
gældskrise, en krise, der også berører andre europæiske lande, ved at true selve
den europæiske integrations fremtid.«

Græske borgere,
I de sidste seks måneder har den græske regering ført en kamp under betingelser
med økonomisk kvælning uden fortilfælde, for at gennemføre vores mandat fra den
25. januar.
Et mandat til at forhandle med vores partnere for at afslutte
nedskæringspolitikken, og for at rigdom og social retfærdighed atter kan vende
tilbage til vores land.
For en bæredygtig aftale, der respekterer demokratiet, så vel som europæiske
regler, og som vil føre til en definitiv udgang af krisen.
Under forhandlingerne er vi gang på gang blevet bedt om at gennemføre memorandapolitikken, som de tidligere regeringer indgik aftale om, på trods af den
kendsgerning, at memorandaet utvetydigt blev fordømt af det græske folk i de
nylige valg.
Vi har aldrig overvejet at give efter – ikke et eneste øjeblik. At svigte jeres
tillid.
Efter fem måneder med hårde forhandlinger fremlagde vores partnere et
ultimatumsforslag på Eurogruppens møde, der havde græsk demokrati og det græske
folk på sigtekornet.
Et ultimatum, der krænker Europas grundlæggende principper og værdier. Værdierne
i vores fælles, europæiske projekt.
Den græske regering blev bedt om at acceptere et forslag, der vil lægge
yderligere, ubærlig vægt på det græske folks skuldre, og som vil underminere
genrejsningen af den græske økonomi og det græske samfund – ikke blot ved at
bære ved til usikkerhed, men også ved at forværre social ulighed.
Institutionernes forslag inkluderer forholdsregler, der yderligere vil medføre
afregulering af arbejdsmarkedet, nedskæringer i pensioner og yderligere
reduktioner i den offentlige sektors lønninger – så vel som også en forhøjelse
af moms på mad, restauranter og turisme, og samtidigt vil fjerne skattelettelser
for de græske øer. Disse forslag – der direkte krænker den europæiske sociale
aftale og den fundamentale ret til arbejde, lighed og værdighed – beviser, at
visse partnere og medlemmer af institutionerne ikke er interesseret i at nå frem
til en levedygtig og gavnlig aftale for alle parter, men snarere en ydmygelse af
det græske folk.

Disse forslag illustrerer hovedsageligt IMF’s insisteren på barsk og straffende
nedskæringspolitik. Tiden er inde for de ledende, europæiske magter til at leve
op til situationens krav og tage initiativ til definitivt at afslutte den græske
gældskrise, en krise, der også berører andre europæiske lande ved at true selve
den europæiske integrations fremtid.

Græske borgere,
Vi står over for et historisk ansvar for ikke at lade det græske folks
vanskeligheder og ofre være forgæves, og for at styrke demokratiet og vores
nationale suverænitet – og dette ansvar hviler tungt på os. Vort ansvar er vort
lands fremtid.
Dette ansvar forpligter os til at besvare ultimatummet baseret på det græske
folks suveræne vilje.
Tidligere på aftenen blev regeringen kaldt sammen, og jeg foreslog at afholde en
folkeafstemning, så det græske folk kan beslutte.
Mit forslag blev enstemmigt vedtaget.
I morgen vil parlamentet holde et ekstraordinært møde for at ratificere
regeringens forslag om en folkeafstemning næste søndag, den 5. juli. Spørgsmålet
på stemmesedlen vil blive, hvorvidt institutionernes forslag skal accepteres
eller afvises.
Jeg har allerede meddelt den franske præsident, den tyske kansler og ECB’s
formand om min beslutning, alt imens jeg i morgen vil bede om en kortfattet
forlængelse af programmet – på skrift – fra lederne af EU og institutionerne, så
det græske folk kan beslutte uden pres og afpresning, som det betinges af vort
lands Forfatning og Europas demokratiske tradition.

Græske borgere,
Jeg opfordrer jer til at beslutte – med suverænitet og værdighed, som græsk
historie kræver det – hvorvidt vi skal acceptere det ublu ultimatum, der kræver
streng og ydmygende nedskæringspolitik (’nøjsomhedspolitik’) uden ende, og uden
noget perspektiv om nogen sinde at kunne stå på egne ben, socialt og finansielt.
Vi bør besvare autoritært styre og barsk nedskæringspolitik med demokrati –
roligt og beslutsomt.

Grækenland, demokratiets fødested, bør sende et gjaldende, demokratisk budskab
til det europæiske og globale samfund.
Og jeg forpligter mig personligt til at respektere udfaldet af jeres
demokratiske valg, hvad det så end måtte være.
Jeg har fuldstændigt tillid til, at jeres valg vil ære vort lands historie og
sende et budskab om værdighed til hele verden.
I disse kritiske tider må vi huske, at Europa er det fælles hjem for alle hendes
folkeslag.
At der i Europa ikke findes nogen, der er ejere, og andre, der er gæster.
Grækenland er, og vil forblive, en integreret del af Europa, og Europa en
integreret del af Grækenland.
Men et Europa uden demokrati vil være et Europa uden en identitet og uden et
kompas.
Jeg opfordrer jer alle til at handle i national enhed og ro, og til at træffe en
værdig beslutning.
For os, for vore fremtidige generationer, for Grækenlands historie.
For vort lands suverænitet og værdighed.

LaRouche om den græske krise: Den
eneste vej ud af dette rod
Fra LaRouche-bevægelsen 25. juni 2015: Den Europæiske Union forsinker bare
tingene, sagde Lyndon LaRouche i dag. Det bør siges. De ved, hvad det drejer sig
om, og grækerne har gjort det klart, at spørgsmålene er afgrænsede, så stop alt
det der. For ellers, ellers hvis de ikke gør det, så bare aflys det hele og flyt
grækerne over i en anden afdeling, og de kan forlade Europa. Det kan ikke siges

på anden måde. Sig, enten kommer I til fornuft og holder op med at trække alting
ud – det eneste, der skal gøres, er at komme med en erklæring.
Sig, at problemet her, i denne diskussion, er, at visse dele af Europa nægter at
indrømme det faktum, at deres regeringer, eller deres repræsentanter, har begået
bedrageri mod det græske folk. Og disse elementer kræver, at de tages i
betragtning: at grækerne må betale gælden, der blev skabt ved et bedrageri. Sig
ganske enkelt, at bedrageriet ikke vil blive honoreret.
I stjal pengene, til ren spekulation, og I kræver nu at få dem, forfra og om
igen. Og vi siger, »Nej. I har allerede stjålet mere end rigeligt fra os.« Det
bør være slogannet.
’Fluen i salven’ er, at en ærlig behandling af den gæld, der tilskrives
grækerne, ville betyde, at det ville gøre store, spekulative interesser i Europa
og USA især, bankerot. Den eneste måde at afgøre dette på er derfor ikke at
bekymre sig om, hvad grækerne gør. Det problem, som Europa skal bekymre sig om,
er det faktum, at den europæiske gæld, som er denne spillegæld, ikke er
ombyttelig. Dette ville derfor f.eks. betyde at annullere Wall Street og gå
tilbage til Glass/Steagall.
Vi bør sige, »I fyre misser pointen. For det, I forsvarer, er værdiløse aktiver.
I forsøger at begå et bedrageri, som I allerede har begået, om igen. Nu skal I
holde op: det, I skal gøre, er at gå over til en global Glass/Steagall-lov. Kom
sammen med USA, og vi vil genindføre Glass/Steagall-politikken i USA. Og vi vil
annullere den værdiløse gæld. Og I, i Europa, I vil annullere jeres værdiløse
gæld af samme art. Især briterne.« Og det er den eneste måde at behandle dette
på.
Faktum er, at det er den eneste måde, dette vil fungere på: europæerne må æde,
hvad de skal æde. For vi ved, at meget af banksektoren er ren spekulation. Og
det, de kræver, er beskyttelse af deres tyvekoster, i realiteten. Løsningen er
genetableringen af Glass/Steagall-politikken for de relevante områder af
planeten, inklusive USA, og så fremdeles. Vi vil alle gå tilbage til en
Glass/Steagall-politik.
Det er den eneste måde at komme ud af dette rod på, for hvis man lukker de
amerikanske banker, der er spekulationsbanker, ned, så gør man det under et
amerikansk system. Man har således ændret karakteren af pengesystemet i USA, i
særdeleshed, for at eliminere dette svindelsystem. Man går tilbage til
Glass/Steagall. Dernæst bruger man det faktum, at man er gået tilbage til
Glass/Steagall, til at bruge som en kilde til kredit. Denne kilde til kredit

lægger man i hænderne på den amerikanske regering, så nu er det den amerikanske
regering, som er den institution, der repræsenterer den amerikanske befolkning.
Vi anbefaler, at en lignende fremgangsmåde anvendes for Tyskland, Frankrig og så
videre. På denne måde, så, ja, svindlerne mister penge. Men svindlerne er
svindlere. Så vi gør det, at vi tager svindlernes penge fra dem, og giver dem
tilbage til de respektive nationalbanker, dvs. til statslige banksystemer. Og vi
skaber en ny Glass/Steagall-politik med international udvikling i en betydelig
del af det transatlantiske område. Det er det vigtigste, som vi må smide på
bordet.
Forestil jer så bare den tyske finansminister Schäuble osv., alle disse kryb,
pirater og tyveknægte, komme frem og skræppe op om at beskytte piraternes og
svindlernes såkaldte interesser. Lad os gå tilbage til Franklin Rooseveltmetoder; og Franklin Roosevelts metode er modellen. Frankrig behøver det. At
forsøge at svindle Grækenland vil ikke hjælpe Frankrig en hvid. Det, man bør
gøre, er at rense ud i situationen; at rense ud i det monetaristiske system. Det
vil ikke løse alle problemer, men det vil give os et fundament, på hvilket
løsninger kan bygges. Få gang i noget produktion. Og vi lukker dette eurospekulationssystem ned; disse karle er alle sammen tyveknægte. Briterne er de
værste. Så vi behøver ikke bekymre os om deres tilgodehavender; de har ingen
tilgodehavender.
Det, vi behøver, er et økonomisk system, et statsligt banksystem, et
nationalbank-system. Vi må rense op i det hele og gå tilbage til Franklin
Roosevelts amerikanske koncept med Glass/Steagall. Pointen er, at det er
svindlerklassen, der stiller disse krav over for grækerne. Lyt ikke til
svindlerne; gå tilbage til nationaløkonomi, og vi vil ikke have sådanne
svindlere.

Supplerende artikel:
Grækenlands kreditorer går efter blod
Det er tydeligt, at man har taget en beslutning om at gå efter blod for at
ødelægge premierminister Alexis Tsipras’ græske regering. Det, der står på spil,
er ikke nedskæringerne, men gælden og Grækenlands forhold til BRIKS.
Eurogruppens møde den 24. juni med Eurozonens finansministre begyndte 25
minutter over midnat og brød op 90 minutter senere, hvor EU smed Grækenlands
forslag, der alle var markeret med rødt, tilbage i Tsipras’ ansigt, et punkt,

der især afsløredes i den britiske presse, anført af The Times.
På toppen af listen over afviste forslag var, naturligvis, Grækenlands krav
vedr. gælden, der blev blankt afvist. Kreditorerne afviste næsten helt
Grækenlands skatteforslag og insisterede igen på nedskæringer i pensionerne,
samt generelle stigninger i meromsætningsskatten (Moms), der vil berøre de
fattige mest.
De såkaldte tekniske forhandlinger blev genoptaget den 24. juni og sluttede igen
med, at de to parter lå langt fra hinanden; Tsipras skulle efter planen holde
endnu et møde i går morges med formand for EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker,
adm. dir. for IMF, Christine Lagarde, formand for Den europæiske Centralbank,
ECB, Mario Draghi, formand for Eurogruppen Jeroen Dijsselbloem, samt adm. dir.
for Den europæiske Stabiliseringsmekanisme (ESM), Klaus Regling.
Den græske forsvarsminister Panos Kammenos, leder af regeringspartneren
Uafhængige Grækere, er også i Bruxelles for NATO-mødet. Det rapporteres, at han
også har holdt møde med Tsipras.
Mens dette står på, udfører kreditorerne fjendtlige operationer imod Grækenland.
ECB’s Draghi og den forræderiske guvernør af Den græske Bank, Yannis Stournara,
går i gåsegang og har besluttet at være endnu mere fornæret med
Nødlikviditetsassistance til de græske banker. De har tilladt den såkaldte
sikkerheds-stødpude at falde under det oprindelige 3 mia. euro og frigiver kun
den absolut nødvendige mængde likviditet.
I mellemtiden mødes Juncker med tidligere premierminister Antonis Samaras, der
er på vej til Bruxelles for et møde i Det europæiske Folkeparti
(Kristendemokraternes gruppe i EU-parlamentet), hvor det er tænkeligt, at han
fremlægger et »forslag«, som han har omtalt i de græske medier, om at danne en
overgangsregering, der ville implementere kreditorernes krav.
Bortset herfra er de græske medier fulde af anti-kreditor-overskrifter:
»Skammens Europa« er overskriften i To Pontiki; »Tyskernes statskup for at vælte
Tsipras«, fremfører Kontra TV-kanalen; »D-dag, Europa beslutter sin fremtid«,
siger Syrizas Avgi; »Slaget om gælden«, står der i Ethnos; og Ta Nea
rapporterer, »Tsipras træder ikke et skridt tilbage vedr. gælden«.
Mens der var spekulationer om det europæiske topmøde ville diskutere det græske
spørgsmål, som er blevet afvist med den påstand, at først efter de tekniske
forhandlinger har opnået en aftale, vil det blive diskuteret, hvilket er endnu
et slag i ansigtet på grækerne, der har krævet et kompromis og en erklæring om

gælden på politisk niveau.

