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Af Robert Ingraham 

Tilpasset efter et foredrag, forfatteren holdt på Man-

hattan, 6. juni 2015. 

12. juli 2015 – Den forventede genindførsel af Glass-

Steagall-loven i USA vil være den ene, uundværlige 

handling, der er nødvendig for at splintre Londons og 

Wall Streets finansspekulanters magt, de selv samme 

spekulanter, der havde bragt USA og verden til ruin. In-

gen anden transformerende lov kan redde det transatlanti-

ske, økonomiske system samtidig med, at der indledes et 

skift i politik hen imod en fremgangsmåde, i lighed med 

BRIKS-landenes, for global, fysisk-økonomisk udvikling. 

Fremsættelsen af lovforlag S. 1709 i Senatet den 7. juli 

har nu anbragt den snarlige genetablering af Glass-

Steagall på den politiske kamps hovedscenen i USA. 

Samtidig vil genindførslen af Glass-Steagall betyde en 

ende på det katastrofale Obama-præsidentskab og en 

efterfølgende fremkomst af et »overgangspræsidentskab« 

med nye politiske aksiomer, der, hen over de næste 16 

måneder, kan udløse den hurtige genopbygning af den 

amerikanske økonomi sammen med transformationen af 

amerikansk udenrigspolitik, orienteret mod gensidigt 

gavnligt samarbejde med BRIKS-

nationerne. Som Lyndon LaRouche 

udtalte i en erklæring den 10. juli, så vil 

dette betyde en »Ny Æra for Menne-

skeheden«. 

Genoplivelsen af Glass-Steagall er 

den enkeltstående, mest presserende 

nødvendige prioritet, som Amerika står 

overfor. Hvis vi handler på det nu, vil 

verden forandres, og en vej ud af vores 

nuværende krise vil fremkomme. Der 

er ingen grund til at gå i panik over 

faren for et »finanskrak«; Glass-

Steagall er løsningen. 

 

Et heldigt udfald af en politisk kamp for genetablerin-

gen af Glass/Steagall-princippet vil få en sekundær, me-

get vigtig konsekvens. Vedtagelsen af Glass-Steagall vil 

være en revolution rettet mod Wall Street, og således 

også en seismisk afvisning af Obama-præsidentskabets 

aksiomer. Det vil være signalet til Obama-præsident-

skabets slutning, uanset, hvordan dette måtte udspilles. Et 

nyt lederskab, der er forankret i et politisk, økonomisk 

standpunkt med Glass-Steagall, vil åbne døren for en 

genoplivning og genskabelse af et faktisk forfatnings-

mæssigt præsidentskab i USA. 

Alexander Hamiltons økonomiske geni kan ikke ad-

skilles fra hans skabelse af og vision om det amerikanske 

præsidentskab som det middel, hvorigennem republik-

kens fremtidige overlevelse, rigdom og udvikling kunne 

sikres. Glass-Steagall vil være en aksiomatisk revolution i 

nationens aksiomer for økonomisk politik, og lovens suc-

cesfulde gennemførelse vil sætte spørgsmålet om det 

nødvendige, præsidentielle lederskab helt fremme i cen-

trum for alle amerikanere. 

 

Alexander Hamilton (t.h.) og Gouverneur Morris 
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Princippet om præsidentskabet 

De fleste amerikanere – for slet ikke at tale om uden-

landske iagttagere – har liden eller ingen forståelse af, 

hvad det amerikanske præsidentskab er for noget. Nogle 

vil måske definere præsidentskabet som en af regeringens 

»tre grene«, med »kontrol og balance«, som de har lært i 

gymnasiet. Andre anser præsidenten for at være en leder, 

en magtfuld, individuel mand (eller kvinde), en anskuel-

se, der fører til nutidens besættelse som med sportsverde-

nens helte med præsident-»kandidaterne«. Nogle få men-

nesker, der tager fuldstændigt fejl, sætter måske ligheds-

tegn mellem det amerikanske præsidentembede og den 

britiske premierminister eller den tyske kansler, hvor 

begge sidstnævnte blot er talsmænd for regeringer, der er 

»partiledede« eller »ledede af den lovgivende forsam-

ling«. 

En noget mere sofistikeret iagttager kunne måske tale 

om det »udvidede præsidentskab«, dvs. et lederskab, der 

ledes af den udøvende gren, og som indbefatter et bredt 

udvalg af bidragende individer i nationen. Denne iagtta-

gelse kommer sandheden nærmere, men er stadig ikke 

passende. Problemet med alle disse beskrivelser er, at de 

fokuserer på præsidentembedets ydre »form« snarere end 

indholdet – formålet – med, hvad præsidentskabet blev 

udtænkt at skulle være. Sandheden er, at det amerikanske 

præsidentskab er et princip, en menneskelig opdagelse, et 

princip, der blev skabt af Alexander Hamilton, og som 

blev indlejret i vores Forfatning i 1787, og dernæst ind-

vævet i selve vores nations stof under George Washing-

tons otte år lange præsidentskab.  

På Forfatningskonventionen i Philadelphia i somme-

ren 1787 var Alexander Hamilton, sammen med sin ven 

og allierede Gouverneur Morris, direkte og personligt 

ansvarlig for to store bedrifter. Den første var skabelsen 

af et stærkt præsidentskab i den nye Forfatning; den an-

den var forfatterskabet og tilføjelsen af en fortale til 

samme Forfatning. Det er ikke muligt fuldstændigt at 

fatte hensigten bag deres skabelse af præsidentskabet 

uden at sætte det ind i en sammenhæng med Fortalen. 

Denne Fortale var hverken en »tilføjelse« eller en »intro-

duktion« til Forfatningen. Idet den indledes med ordene, 

»Vi, De forenede Staters folk …«, definerede Gouverneur 

Morris (Fortalens forfatter) både den nye Republiks filo-

sofiske synspunkt og dens formål, inklusive den hellige 

mission med »at fremme den almene velfærd« og »at 

sikre frihedens velsignelser for os selv og vor efterslægt«. 

Fortalen nedbryder enhver påstand om, at den Ameri-

kanske Forfatning skulle være en slags »social kontrakt« i 

Lockes tradition, dvs. en aftale mellem i øvrigt egennytti-

ge individer om at finde en måde, hvorpå de simpelt hen 

kunne sameksistere, og have frihed til at udføre deres 

individuelle, selviske interesser. Fortalen definerer snare-

re den nye nation som en fremtidsorienteret Republik 

med en hellig mission over for sine borgere, over for 

nationen og de fremtidige generationer. Fortalen definerer 

både den nye nations filosofi og mission. 

For Hamilton og Morris var præsidentskabet nøglen til 

denne mission. De kæmpede hårdere for spørgsmålet om 

præsidentskabet end for noget andet spørgsmål på kon-

ventionen.  

Den plan for 

Forfatningen, 

skrevet af James 

Madison (billedet) 

der ofte nævnes 

som dette doku-

ments »fader«, 

ville have skabt et 

præsidentskab 

med svagere magt 

end den britiske 

premierminister.  

 

I en meget vir-

kelig betydning er 

den amerikanske præsident ikke en »person« som sådan. 

Hensigten med præsidentskabet er at legemliggøre det 

princip, der er indlejret i Fortalen til Forfatningen, om at 

udbrede denne Fortales ånd. Det var hensigten med præ-

sidentskabet, at det skulle personificere det hellige hverv, 

der bebudes i Fortalen, og bevare nationen på en kurs for 

opfyldelsen af dens fremtidige potentiale. Præsidentska-

bet skulle således lede nationen. 

 

Skabelsen af præsidentskabet 

På Forfatningskonventionen i Philadelphia i 1787 var 

det staten Virginias
1
 delegations hensigt at skabe en rege-

ring, i hvilken den nationale eksekutive person (præsiden-

ten) blot ville være en kransekagefigur, en de facto mari-

onet for de individuelle staters interesser. Det første ud-

kast, der blev fremlagt på denne konvention – Virginia-

planen, skrevet af James Madison og fremstillet den 29. 

maj 1787 – ville have etableret et Eksekutivt Ministeri-

um, der var langt svagere en den britiske stilling som 

premierminister. Ifølge Madisons forslag skulle præsi-

denten vælges af Kongresmedlemmerne. Denne Kongres 

ville så igen fungere som et blot og bart redskab for del-

statsregeringerne. De forenede Staters senatorer ville 

blive valgt af de enkelte delstaters lovgivende forsamlin-

ger (kongresser), og de ville kunne hjemkaldes, hvis de 

ikke repræsenterede deres staters interesser. Medlemmer-

ne af Repræsentanternes Hus ville blive valgt af folket, 

men kun ud fra en på forhånd udvalgt liste over kandida-

ter, der var blevet nomineret af medlemmerne af de sam-

me delstaters lovgivende forsamlinger. Disse delstatskon-

trollerede senatorer og repræsentanter ville dernæst vælge 

præsidenten fra deres egne rækker. 

Ifølge Madisons Virginiaplan ville den enkelte præsi-

dent være begrænset til at sidde i en enkelt valgperiode, 

være underlagt bestemmelser om en rigsretssag og nægtet 

enhver myndighed over De forenede Staters væbnede 

styrker. Alle militæranliggender ville være underlagt 

Kongressens kontrol, og præsidentens faktiske daglige 

funktioner var i det store og hele af ceremoniel karakter. 

Ifølge Madisons plan ville den eksekutive magt udeluk-

                                                           
1
 Idet staten Virginia på det tidspunkt var den mest folke-

rige og politisk magtfulde stat. Virginia havde også 50 % 

af alle slaver i USA. 
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kende eksistere for at sikre, at den lovgi-

vende forsamlings vilje blev udført.  

Den 13. juni blev et nyt udkast, New 

Jersey-planen, forelagt konventionen. 

Den var om muligt endnu værre end 

Madisons forslag. Ifølge New Jersey-

planen skulle en Kongres bestående af 

kun ét kammer vælges af delstaternes 

lovgivende forsamlinger. Denne Kon-

gres ville så vælge præsidenten (igen, 

kun for en enkelet valgperiode) fra egne 

rækker, og præsidenten kunne fjernes fra 

embedet, enten gennem en rigsretssag 

anlagt af Kongressen, eller ved at blive 

»tilbagekaldt«, hvis et flertal af natio-

nens delstats-guvernører krævede det. Al 

kontrol med militæret blev endnu engang 

placeret i Kongressen, og præsidenten 

skulle være en marionet for disse kongressens interesser 

(dvs. delstatsinteresser). New Jersey-planen skabte grund-

læggende set en impotent føderal regering, der var fuld-

stændig kontrolleret af de individuelle stater, og hvor 

præsidentembedet blot var til udstillingsvinduet.  

Andre udkast, inklusive Pickney-planen og Connecti-

cut-planen, blev også forelagt konventionen. Alle disse 

forskellige »planer« ville have etableret en tandløs præsi-

dent som kransekagefigur, der var valgt af, og kunne 

fjernes af, Kongressen og/eller delstatsregeringerne. 

Den 18. juni suspenderede George Washington alle 

igangværende forretninger på konventionen og overgav 

hele dagens dagsorden til Alexander Hamilton. Hamilton 

talte i seks timer. Det er denne tale af Hamilton – en tale, 

der er blevet næsten universelt hånet af historikere – der 

affødte det amerikanske præsidentskab. Idet han talte 

imod flertallet af de delegeredes synspunkter, foreslog 

Hamilton en national regering, der blev ledet af præsiden-

ten. Hamilton forestillede sig, at de individuelle staters 

magt blev ødelagt, og at et nationalt præsidentskab utve-

tydigt blev placeret som nationens lederskab, inklusive 

anvendelsen af en sådan præsidentiel myndighed til at 

beslutte den fremtidige kurs for al udenrigspolitik og 

økonomisk politik.  

Mange af Hamiltons specifikke forslag – den ekseku-

tive leders rolle som øverstbefalende for de væbnede 

styrker, beføjelse til at indgå traktater og benåde forbry-

delser, samt etableringen af et Valgmandskollegium for at 

fjerne enhver rolle, som delstatsregeringerne eller Kon-

gressen måtte have til at vælge præsidenten – fandt slutte-

lig vej til den endelige Forfatning. Flere af hans andre 

forslag, inklusive en valgperiode på livstid for præsiden-

ter, retten til at nedlægge absolut veto og den nationale 

regerings udnævnelse af alle delstatsguvernører, blev ikke 

vedtaget. Men de enkelte, forskellige specifikke detaljer i 

Hamiltons plan ufortalt bør det erkendes, at Hamiltons 

tale den 18. juni revolutionerede konventionens frem-

gangsmåde og placerede nationalisterne i en overlegen 

position og ødelagde idéen om en national regering, der 

var ledet af enten den lovgivende forsamling eller kon-

trolleret af delstaterne. Gouverneur Morris kæmpede stort 

set alene for det direkte folkevalg af præsidenten og imod  

George Washington holder sin Indsættelsestale i april 

1789 i Federal Hall, New York, her afbildet af T.H. Mat-

teson, og indgraveret i stål af H.S. Sadd. 

 

inkluderingen af et indskudt valgmandskollegium. Efter 

hans mening var dette af vital betydning for etableringen 

af et »helligt tillidshverv« mellem præsidenten og folket. 

Morris forudsagde, at det i den nye regering ville blive 

uundgåeligt, at senatorer og repræsentanter ville være 

tilbøjelige til at tjene særlige gruppers og delstaters inte-

resser og endda pengeinteresser, og at det kun var i præ-

sidentskabet, at nationens forenede mission vil have en 

stemme. Det var præsidenten, og kun præsidenten, der 

ville repræsentere nationen som helhed, og det var præsi-

denten, der ville få ansvaret for at forsvare befolkningen 

og dirigere nationens anliggender hen imod en bedre og 

mere frugtbar fremtid. 

For at sikre evnen til at udføre denne mission, kæm-

pede Hamilton og Morris for inkluderingen af brede, 

præsidentielle magtbeføjelser. Idet Morris udvidede de 

magtbeføjelser, som Hamilton havde opremset i sin tale 

den 18. juni, væltede han den statut, der tidligere var ble-

vet vedtaget, og som ville have begrænset præsidenten til 

kun at sidde i en valgperiode og gjorde det således muligt 

at genvælge præsidenten for et ubegrænset antal embeds-

perioder. Hvad der var mere vigtigt, så var det, under 

konventionens sidste dage, Komiteen for Stil under Ha-

miltons ledelse, der ændrede ordlyden – og hensigten – af 

det, der kendes som »Overdragelsesklausulerne« i både 

Artikel I og Artikel II og ændrede derved drastisk forhol-

det mellem Kongressen og præsidenten. I den nye ordlyd 

blev Kongressen begrænset til »alle lovgivende magtbe-

føjelser, der gives denne«, dvs. kun til magtbeføjelser, der 

specifikt er angivet, alt imens den ikke-specificerede ord-

lyd, »eksekutive magtbeføjelse skal overdrages præsiden-

ten for De forende Stater«, således etablerede princippet 

om præsidentskabets »underforståede magtbeføjelser«. 

 

Ånden bliver til kød 

Regeringen George Washington 1789-1797 etablerede 

modellen for, hvordan det amerikanske præsidentskab 

fungerede. Med Hamilton ved sin side, og dygtigt støttet 

af Gouverneur Morris, John Jay og andre New Yorkere, 
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demonstrerede Washington en præsident-ledet regerings 

magt ved at styre nationens anliggender i sammenhæng 

med det ansvar, der var defineret af hensigten i Fortalen 

til Forfatningen.  

Det mest slående indgreb fra George Washingtons re-

gering var vedtagelsen af finansminister Hamiltons øko-

nomiske filosofi og politik. Med udarbejdelsen af Hamil-

tons Fire Rapporter, sammen med skabelsen af en Natio-

nalbank og et system med statslig kredit, demonstrerede 

Washington og Hamilton, at præsidentskabets rolle, nati-

onens økonomiske politik og hensigten i Fortalen til For-

fatningen, alle var skåret af det samme klæde.  

Under sin otte år lange embedsperiode etablerede 

Washington en model for et præsidentielt lederskab. Det-

te omfattede ikke alene den eksekutive »gren« som sådan, 

men også udnævnelsen af Washingtons allierede John Jay 

som højesteretsdommer og begge de to New York-

senatorer, Philip Schuylers og Rufus Kings, afgørende 

rolle i at sikre vedtagelsen af en stor del af det program, 

som Washington-regeringen forfattede, i Kongressen, i 

særdeleshed deres rolle i kampen for vedtagelsen af loven 

om Nationalbanken. Washington-regeringen forlod sig 

også på samarbejde med nøglepersoner fra delstatsrege-

ringerne, så som Stephen Van Rensselaer fra New York 

og John Marshall fra Virginia, samt med et større udvalg 

af militære og videnskabelige personer. Således fødtes 

funktionen af et »Udvidet præsidentskab«, der udgik fra 

det præsidentielle lederskab. 

Alexander Hamiltons forfatningsmæssige økonomiske 

program, Gouverneur Morris’ aktiviteter i Europa, andre 

diplomatiske nøgleinitiativer, Nordvest-anti-slave-

bestemmelserne fra 1789 og etableringen af en national 

domstol strømmede alt sammen ud fra Washingtons præ-

sidentskab. Om muligt endnu vigtigere var moralen og 

det strategiske lederskab, der begyndte med Washingtons 

Første Indsættelsestale, med fortsættelse i hans årlige 

Tale til Nationen, hans første Erklæring om National 

Taksigelse og kulminerende i hans Afskedstale i 1797. En 

nutidig genlæsning af disse ytringer maler et levende 

portræt af præsidentskabet, som Hamilton og Morris hav-

de udtænkt det i 1787. 

 

Præsidentskabet og Glass-Steagall  

Det er en fejltagelse at tænke på »præsidentskabet« og 

økonomiske programmer, så som Glass-Steagall, som 

separate emner. I den republik, der blev udvirket af Ha-

milton, Washington og deres allierede mellem 1787 og 

1797, er et forfatningsmæssigt præsidentskab og en øko-

nomisk politik, der begge er 

af vital betydning for natio-

nen, så vel som også i over-

ensstemmelse med den men-

neskelige arts skabende natur, 

uadskillelige. Ikke desto min-

dre var et forfatningsmæssigt 

præsidentskab for Hamilton 

og Morris en absolut forud-

sætning for nationens fremti-

dige udvikling. Præsidentska-

bet var nøglen. 

For eksempel var Hamiltons Nationalbank en dybtgå-

ende opdagelse, der muliggjorde den nye republiks frem-

tidige udvikling. Og dog, da Washington forlod embedet, 

kom denne bank aldrig rigtigt til at fungere som en driv-

kraft for transformerende, offentlig kredit på den måde, 

for hvilken den var blevet skabt, med undtagelse af den 

korte årrække mellem 1825-1829, hvor Quincy Adams 

var præsident. Både Abraham Lincoln og Franklin Roo-

sevelt præsterede magtfulde, økonomiske revolutioner 

under deres regeringer, og begge gjorde det uden en nati-

onalbank, alt imens slaveejerne Jefferson, Madison og 

Monroe alle havde fordelene ved en eksisterende Natio-

nalbank, men nægtede at bruge dens potentielle evne til 

gavn for nationen. Med Lincoln og Roosevelt eksisterede 

der et fungerende præsidentskab, der var gennemtrængt 

af republikkens mission. Det var det, der udgjorde for-

skellen. 

Hverken Hamiltons »økonomiske princip« eller »det 

amerikanske præsidentskab« er »ting«. De er udtænkt at 

skulle komplementere hinanden og fungere som én en-

kelt, transformerende handling, med den hensigt at for-

bedre nationens og verdens fremtid. Som Hamilton un-

derstregede det i sin Rapport om Producenter, så ligger 

drivkraften bag sådanne forbedringer i den hurtige viden-

skabelige, teknologiske og industrielle udvikling af den 

fysiske økonomi. En sådan fremgangsmåde vil accelerere 

fremskridt inden for produktivitet, niveau af dygtighed og 

borgernes kognitive evner. En sådan fremgangsmåde er 

også fuldt i overensstemmelse med både BRIKS-

nationernes aktuelle synspunkt, så vel som også med 

vores arts faktiske skabende natur inden for galaksen. 

En revolutionerende genetablering af Glass-Steagall i 

dag vil nødvendigvis kræve ikke alene et andet lederskab 

i USA, men at arten af dette lederskab har en anden ka-

rakter. Dette må ske. Hverken en Obama eller en Bush er 

i stand til at gennemføre en Glass-Steagall-politik. I takt 

med, at de forfejlede aksiomer med spekulation og ’nøj-

somhed’ – nedskæringer – bliver fejet ned i skraldespan-

den, vil en genoplivelse af et ægte, forfatningsmæssigt 

præsidentskab begynde at vokse frem. Alle store foran-

dringer, alle store præstationer i amerikanske historie har 

været forbundet med en genopvågning, en genfremkomst 

af det amerikanske, præsidentielle system. 

Det amerikanske præsidentskab er både en idé og en 

institution, der legemliggør denne idé, der personificerer 

denne idé. Som man ser i Washingtons, Lincolns og Roo-

sevelts tilfælde, kan dette eksekutive lederskab række ud 

til at indbefatte et bredt udvalg af individer og allierede – 

et »udvidet præsidentskab«. I 

en vis betydning er denne 

præsidentielle idé legemlig-

gjort i selve begrebet om en 

amerikansk borger. 

 

 

Denne artikel forekommer 

første gang i EIR, 17. juli 

2015. Artiklen har ikke tidli-

gere været udgivet på dansk.  

 


