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Schiller Instituttets formand,  

Tom Gillesberg: 

»Der er en klart defineret vej vi nu må gå. I USA har 

LaRouche fremlagt fire tiltag, som er afgørende, hvis 

USA og verden skal overleve: 1) En omgående gennem-

førelse af en Glass/Steagall-bankopdeling og en medføl-

gende sanering af finanssystemet (så kan vi lade City of 

London, Wall Street og al spekulationen gå ad Pommern 

til, mens vi redder befolkningen og de produktive del af 

økonomien); 2) Al bank- og kreditvirksomhed må under-

lægges national kontrol; 3) Brug af national kreditskabel-

se til at bygge højteknologiske arbejdspladser og moder-

ne infrastrukturinvesteringer, der løfter den nationale 

produktivitet og værdiskabelse; og 4) En storstilet sats-

ning på et gennembrud inden for fusionsenergi og en 

overgang til en fusionsbaseret økonomi.« 
  
* Læs hele Tom Gillesberg udførelige Nyhedsori-

entering juli, med analyse og strategi: 

* Hør den seneste politiske opdatering 8. juli på 

Radio Schiller:   

www.schillerinstitut.dk 
 

 

HOVEDARTIKEL: 
 

Helga Zepp-LaRouche: 
 

Gribbefondenes grådighed  

slår tilbage som en boomerang: 

Nej, der er en grænse for tyranners magt! 
 

6. juli 2014 – Den utrolige skandale om USA’s forsøg 

på at inddrive Paul Singers gribbefond NML Capitals 

vanvittige fordring over for Argentina, med en profitrate 

på 1608 % (!) på kun seks år – er den berømte dråbe, som 

får bægeret til at flyde over. I modsætning til de tusindvis 

af andre tilfælde, hvor storspekulanter i tidligere tider har 

bragt død og lidelse over millioner af mennesker og er 

sluppet ustraffet fra det, så er den amerikanske regering, 

den amerikanske Højesteret og de nævnte gribbefonde 

denne gang stødt på en tydeligvis uventet, benhård mod-

stand. Hele Mellem- og Sydamerika står fast bag Argen-

tina og siger »Nej!« 

Den utrolige frækhed, med hvilken gribbefondene 

med hjælp fra de amerikanske domstole forsøger at ind-

drive det perverse krav om profit på 1608 % (for billige 

lån, som de købte for 48 mio. dollars på et tidspunkt, da 

Argentina var insolvent, og som de nu vil have udbetalt 

den fulde, nominelle værdi på over 833 mio. dollars for, 

også, selv om dette tilintetgør den succesfulde omstruktu-

rering af gælden for 93 % af de øvrige kreditorer og atter 

ville drive Argentina ud i bankerot), stiller et skarpt lys 

på systemets karakter. Dette globaliseringssystem er intet 

andet end en gigantisk Madoff-svindel, et bedragerisk 

Ponzi-pyramidespil, og intet ville være mere absurd end 

at tildele hedgefondenes fordring værdi af et ærligt krav. 

Man kunne ligeså godt kende en forældremorder uskyl-

dig udelukkende, fordi han påberåber sig at være foræl-

dreløs. 

Koret af latinamerikanske udenrigsministre, som på 

det ekstraordinært indkaldte topmøde i Organisationen af 

Amerikanske Stater (OAS) stillede sig bag Argentina i 

fuld solidaritet, var begyndelsesakkorden til den nye 

komposition af en anden finansiel og økonomisk ver-

densorden, som netop nu er ved at opstå. Den midlertidi-

ge udenrigsminister i Guyana, Robeson Benn, slog hove-

det på sømmet, da han opfordrede sine kolleger til at 

sende en anmodning til den amerikanske Kongres om at 

genindføre Glass/Steagall-bankopdelingen, uden hvis 

ophævelse sådanne udskejelser ikke kunne have fundet 

sted. Man må sætte en stopper for gribbefondene og de-

res moderne »sørøveri« gennem en effektiv genregule-

ring af bankvæsenet. Disse fonde ødelagde med deres 

forehavender velfærden og den tilsigtede fremgang for 

alle lande, som man nu ser det i Argentinas eksempel. 

Det er således »alle parters, inklusive det amerikanske 

folks og dets regerings, pligt at garantere, at lande som 

Argentina, som har gjort vigtige fremskridt for at over-

vinde sin gældssituation, ikke nødsages til at gribe til 

forholdsregler, som atter ødelægger dette fremskridt.« 

Han fortsatte: »Jeg vil gerne opkaste det spørgsmål, 

om vi måske, for at komme ud af denne komplicerede 

situation, ikke atter skulle kaste et blik på ophævelsen i 

USA af Glass/Steagall-loven i 1999, som refererede til de 

internationale finansinstitutioner, der hovedsageligt hav-

de sæde i USA og Storbritannien. Præsident Roosevelt 

underskrev Bankloven af 1933 og rejste dermed en 

brandmur mellem bankernes aktiviteter med hensyn til 

finanssystemets spekulation. Det er måske nu nødvendigt 

atter at genindføre vigtige dele af Glass/Steagall-loven, 

som blev ophævet i 1999.« 

Efter at Wall Street og havde ansat hele hærskarer af 

lobbyister og givet hundreder millioner af dollars ud i 

bestikkelsespenge og til PR-kampagner osv., for at for-

hindre genindførelsen af Glass-Steagall, er lampens ånd 

nu atter, og denne gang endegyldigt, sluppet ud. Praktisk 

talt alle udenrigsministrene i OAS – undtagen USA og 

Canada naturligvis – argumenterede empatisk med, at 

morderiske spekulanters interesser ikke måtte stilles op 

over den elementære interesse, at mennesker først skal 
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overleve. Pave Frans’ grundtese, som han opstillede i sit 

apostolske skrift »Evangelii Gaudium«, at verdens nuvæ-

rende finanssystem er et system, som dræber, er oppe til 

diskussion. Et af navnene i denne diskussion er NML 

Capital.  

Den venezuelanske udenrigsminister Elia Jaua be-

skrev i detaljer den udplyndring, som er blevet gennem-

ført i Afrika af sådanne morderiske gribbefonde, og som 

har haft millioner af menneskers død til følge. Han be-

skrev, hvordan f.eks. Elliott Management – endnu en 

fond tilhørende ejeren af NML Capital, Paul Singer, der 

har lagt sag an mod Argentina – også har lagt sag an mod 

Congo-Brazzaville for 400 mio. dollars for statsobligati-

oner, som fonden købte for 10 mio. dollars. 

»Hvor mange menneskeliv kunne man redde med 400 

millioner?« anklagede Jaua, »Hvor mange mennesker 

kunne få mad med dette beløb?« Han opremsede derefter 

nøjagtigt, hvor mange doser af anti-malariamedicin, me-

dikamenter imod hepatitis A, polio og lungebetændelse, 

eller hvor mange tons mælkepulver, ris eller oksekød, 

man kunne købe for dette beløb for at ernære mennesker 

på denne jord. »Hvem tror disse mennesker, de er, at de 

tror, de har ret til at fratage mennesker retten til mad, 

sundhed, udvikling og endda selve livet?«, satte Jaua 

spørgsmålet på spidsen. NML råder i dag over en kapital 

på 30 milliarder, til trods for, at de oprindeligt blev 

grundlagt med en kapital på blot én million. 

Den argentinske udenrigsminister Timerman erklære-

de, at Argentina ikke ville være alene ved mødet først-

kommende mandag med den af dommer Griesa udnævnte 

»Special Master«, som skal forhandle om gælden. »Vi vil 

ikke blot være ledsaget af alle Jer, men også af overvåg-

ningen og alle spøgelserne af ofrene for gribbefondene 

og de stater, der beskytter dem.« (Fremhævelse tilføjet). I 

Timermans ord kunne man høre en henvisning til en hø-

jere retsinstans, naturretten, som Friedrich Schiller har 

givet så kraftfuldt udtryk i sit digt »Ibykus’ traner« med 

tilsynekomsten af koret af Erinyer og beskrivelsen af 

morderens skæbne: 
 

»Så, aldrig svækkede, ham jager vi,  

Forsone kan os ingen anger. 

Videre, videre til skyggerne, 

Selv dér ham ej vi slipper fri … « 
 

Historien om Argentina ender dog ikke med mødet 

den 7. juli i New York med »Special Master. Den 15. juli 

finder mødet sted mellem de fem BRIKS-lande, (Brasili-

en, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika) og statscheferne 

fra CELAC-landene (Costa Rica, Ecuador, Cuba og CA-

RICOM), som iflg. den kinesiske ambassadør til Brasili-

en, Li Jinzhangs udtalelse vil indlede en ny fase af det 

kinesisk-latinamerikanske samarbejde. 

Den 15./16. juli finder mødet sted mellem BRIKS-

landenes statschefer i Fortaleza og Brasilia, hvor også 

statscheferne fra alle de latinamerikanske stater deltager. 

Her står blandt andet intensiveringen af samarbejdet og 

formaliseringen af relationerne mellem Den eurasiske 

økonomiske Union, Toldunionen og MERCOSUR på 

dagsordenen. Desuden vil præsident Putin og statspræsi-

dent Xi Jinping have talrige bilaterale møder. Præsident 

Putin vil aflægge Argentina et statsbesøg inden BRIKS-

mødet, og Xi Jinping umiddelbart derefter. Det forventes, 

at adskillige formelle aftaler bliver underskrevet, bl.a. om 

en BRIKS-udviklingsbank og en reservebeholdning af 

udenlandsk valuta. Allerede forud for dette topmøde blev 

der truffet beslutning om diverse handels- og samar-

bejdsaftaler, som ikke længere skal afvikles i dollar, men 

i nationale valutaer. Man kan gå ud fra, at spørgsmålet 

om et nyt finanssystem og en ny, retfærdig, økonomisk 

verdensorden vil stå på dagsordenen ved alle disse mø-

der.  

Modsætningen imellem geometrien i det transatlanti-

ske område og det eurasiske Stillehavsområde kunne ikke 

være tydeligere. Det område, som domineres af Det briti-

ske Imperium – altså London, Wall Street, NATO og EU 

– har ud over militær konfrontation med Rusland og Ki-

na, såvel som et brutalt diktat om nedskæringer til gavn 

for bankerne, ikke meget at tilbyde. Omkring Rusland, 

Kina, Indien og Brasilien grupperer sig en ny alliance af 

Eurasiens og Latinamerikas suveræne stater, som samar-

bejder om deres fælles økonomiske, politiske og kulturel-

le interesse og forbinder dem alle i et fælles perspektiv 

om en bedre fremtid. 

Det er i alle jordens staters, også Tysklands og– med 

tanke på Den amerikanske Revolutions og Forfatningens 

løfter – også selve USA’s, interesse at arbejde med på 

denne fremtidsidé og en gang for alle bryde Det britiske 

Imperiums tyranniske magt.  
 

 

GLASS-STEAGALL, 

IKKE EU-FASCISME! 
 

Bankunionen vil tage dine penge 

og dit liv! 
 

VI HAR LØSNINGEN PÅ  

DEN ØKONOMISKE KRISE: 
 

Få hele Schiller Instituttets udførlige trepunktspro-

gram for en økonomisk genrejsning i Danmark: 

http://schillerinstitut.dk/drupal/system/files/KA16.pdf 

 

KOM TIL POLITISK 

ORIENTERINGSMØDE 

v/Tom Gillesberg  
 

Torsdag 17. juli kl. 19.00 
 

Schiller Instituttets kontor,  

Sankt Knuds Vej 11, kld. tv.,  

1903 Frederiksberg C. 

Tlf.: 35 43 00 33; mobil: 51 21 72 06, 

Eller vær med via Google Hangouts 
 

TAG ANSVAR!  

VÆR EN NATIONSBYGGER! 

http://schillerinstitut.dk/drupal/system/files/KA16.pdf

