
 

 
 

* si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * 

 

Dramatisk vending: 

Den amerikanske Kongres står foran  

at genindføre Glass/Steagall-

bankopdelingsloven 
 

Af Helga Zepp-LaRouche  
 

 

 

Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.); Michelle Rasmussen; Anne Stjernstrøm * KONTAKT OS: 

Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v., 1903 Frederiksberg C, tlf.: 35 43 00 33 * Eget tryk * Støt Schiller Instituttets arbejde: 

Medlemskab: 1 år: 500 kr., 6 mdr.: 275 kr., 3 mdr. Intro: 100 kr. * Giro: 564-8408, Homebanking: 1551-5648408 

12. juli 2015 – Som et dramatisk nødtiltag for at af-

værge 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 Sena-

tet fremstillet et lovforslag, hvis tekst er så godt som 

identisk med et lovforslag, der allerede understøttes i 

Kongressen i Repræsentanternes Hus af 62 kongresmed-

lemmer. Dermed er det nødinstrument initieret for at 

forhindre det amerikanske, og også det europæiske, 

banksystems krak. 

Bogstavelig talt inden for minutter dukkede der i hele 

landet støtteerklæringer op, der gjorde det klart, hvor stor 

vreden over Wall Streets kriminelle fiksfakserier er, og 

modsat også, hvor stor beslutsomheden er i utallige insti-

tutioner i USA om at bryde magten, som disse banker 

har, der angiveligt skulle være for store til, at man kan 

lade dem gå ned eller smide deres topdirektører i deres 

velfortjente fængsel. Den demokratiske præsidentkandi-

dataspirant Martin O’Malley, som Wall Street har angre-

bet som »Fjende nr. 1«, fordi han har sat Glas/Steagall i 

centrum for sin nationale præsidentvalgkampagne, lyk-

ønskede omgående senatorerne for deres handling, der er 

afgørende for at forhindre et udbredt bankkrak. 

Generalsekretæren for den amerikanske paraplyorga-

nisation for fagforeninger, AFL-CIO, Richard Trumka, 

offentliggjorde omgående en erklæring, hvori det hed: 

»Vi hilser genindførelsen af Glass/Steagall-loven for det 

21. århundrede velkommen, og som vil hjælpe os med 

atter at bringe nationaløkonomien, der er kommet ud af 

balance, i orden, til gavn for den arbejdende befolkning 

… Det er nu det rigtige tidspunkt til at ændre reglerne og 

lukke smuthullerne, der gør det muligt for de store ban-

ker på Wall Street at berige sig og gøre deres politiske 

magt større.« Lignende støtteerklæringer blev offentlig-

gjort af organisationen »Americans for Financial Reform 

(AFR), en bred koalition af nationale og regionale institu-

tioner, organisationen »Public Citizen«, såvel som et stort 

antal lokalaviser, blogs og websider. Sponsorerne af 

Glass/Steagall-lovforslaget i Repræsentanternes Hus er 

optimistiske over, at de snart vil have flere end 100 spon-

sorer og planlægger flere dramatiske initiativer for den 

nærmeste fremtid. Den amerikanske økonom og stats-

mand Lyndon LaRouche, hvis aktionskomite 

’LaRouchePAC’ var de første, der overhovedet satte 

Glass/Steagall-loven på dagsordenen, betegnede senato-

rernes initiativ som den eneste måde at forhindre, at hele 

planeten på kort sigt styrter ud i kaos som følge af et 

transatlantisk bankkrak, som ville koste mange millioner 

mennesker livet, og samtidig vil være den eneste strategi 

til at undgå en krig. 

Effekten af dette initiativ berører på ingen måde kun 

USA, det har også globale implikationer. Hvis 

Glass/Steagall-bankopdelingen i traditionen efter Frank-

lin D. Roosevelt meget hurtigt genindføres i USA, vil den 

ligeså inkompetente som brutale politik, der føres af EU-

kommissionen, ECB og – desværre, må man sige – også 

af den tyske regering over for Grækenland blive tilintet-

gjort. For, mens disse eurokrater forsøger at vælte tabene, 

der er opstået pga. bankernes tøjlesløse spekulation, over 

på den græske befolkning og den græske økonomi, der 

allerede gennem selvsamme politik er skrumpet med en 
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tredjedel, og derved styrte begge ud i yderligere ulykke, 

griber Glass/Steagall fat i ondets rod: Loven vil fuld-

stændigt gøre en ende på kasinoøkonomien. For, grunden 

til, at Schäuble-Draghi-Juncker-Dijsselbloem og slige 

folk står så ubønhørligt fast på, at den græske regering 

skal gennemføre et »seriøst« nedskæringsprogram, selv 

om det er den samme medicin, der allerede næsten har 

slået patienten ihjel, ligger absolut ikke i de årsager, der 

anføres af medierne, fra Bild til Krause (ARD), i taktfast 

ensretning à la Goebbels – en propaganda, der desværre 

har fået mange forbundsborgere til at hoppe på limpin-

den. Virkeligheden er, at det transatlantiske finanssystem 

er håbløst bankerot, og at det næste bankkrak, langt mere 

dramatisk end Lehman Brothers i 2008 og endegyldigt, er 

umiddelbart forestående. Her er Grækenland kun den 

ganske lille top af isbjerget, som man siger. Grækenland 

var allerede insolvent for fem år siden, og det eneste, der 

er sket siden da, er en omveksling af privat bank- og 

hedgefondgæld til europæiske og amerikanske skattebor-

geres, og deres staters, gæld. Den græske regering kræ-

vede ikke disse gigantiske »redningspakker« fra 2010 og 

2012, men derimod blev disse 250 til 320 milliarder euro 

påtvunget Athen af Bruxelles, Frankfurt og Berlin for at 

redde de tyske, franske, spanske, italienske og andre ban-

ker fra fallit. 

Men alle de europæiske og amerikanske bankers deri-

vatkontrakter til nogle hundrede billioner euro hænger på 

den »græske« gæld. Det er grunden til, at Schäuble, 

Juncker, Draghi osv. holder så hysterisk på, at der under 

ingen omstændigheder må komme en gældskonference 

som i London i 1953 for Tyskland, hvor 60 % af Tysk-

lands gæld fra tiden før Anden Verdenskrig, og gennem 

Marshallplanen, dengang blev eftergivet, og uden hvilken 

det tyske, økonomiske mirakel aldrig ville have eksiste-

ret. Og selv om antallet af artikler om denne mærkværdi-

ge utaknemmelighed fra tyskernes side, som i 1953 bl.a. 

også fik eftergivet gæld af Grækenland, allerede er svul-

met op til en hel strøm, står Merkel, Schäuble og kom-

pagni med en utrolig gemenhed fast på, at ikke engang 

IMF’s krav om en gældssanering, dvs. i princippet en 

forlængelse af betalingsfristen, kan accepteres. For så 

springer den i alt to billiarder dollar store derivatboble, 

og alle ansvarlige ved, at den snydte befolkning så vil 

eksplodere i vrede imod dem.  

Derfor det brutale afpresningsspil mod Tsipras, derfor 

den åbenlyse politik for regimeskift, som den f.eks. re-

præsenteres af formanden for den Europæiske Folkeparti-

gruppering, Manfred Weber (CSU) eller den tåbelige 

Bruxelles-Krause, og en insisteren på en politik, der kun 

kan betegnes som finansfascisme, der varigt har beskadi-

get idéen om Europa og kun kan ende med en katastrofe. 

Netop derfor er genindførelsen af Glass/Steagall i 

USA den eneste politik, der kan redde verden fra et 

transatlantisk og måske også globalt kaos’ afgrund. Med 

Glass/Steagall vil kun de kommercielle banker blive stil-

let under statslig beskyttelse, investeringsbankerne må 

klare sig uden quantitative easing (’pengetrykning’), 

uden skattepenge og uden adgang til sparernes, lønmod-

tagernes og pensionisternes konti, og langt de fleste af 

dem vil så blive nødt til at erklære sig insolvente.  

På grund af den totalt uigennemsigtige sammenblan-

ding af alle internationale markedssegmenter i derivat-

junglen og skyggebankvirksomhedens sump vil indførel-

sen af Glass/Steagall-standarden i USA øjeblikkeligt 

betyde, at de europæiske parlamenter overhovedet ikke 

vil have andre muligheder end også straks at indføre 

Glass/Steagall-standarden i Europa. Og først da, når den 

legitime gæld er skilt fra den illegitime gæld, er en euro-

pæisk gældskonference overhovedet mulig. 

BRIKS-staternes og SCO’s topmøder, der netop har 

fundet sted i Ufa, Rusland, er nået frem til et fuldstændigt 

nyt koncept for relationer mellem stater, der er bygget på 

gensidig respekt for suverænitet og den andens fordel. 

Den nye »BRIKS-bank« (Den Nye Udviklingsbank, 

NDB), som udelukkende er blevet grundlagt for finansie-

ring af infrastruktur og realøkonomi, samt Valutareserve-

fonden (CRA), der blev skabt for at afværge valutaspeku-

lation, råder over den samme kapacitet som IMF. Sam-

men med Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank, AIIB, 

og en hel række af nye banker, der udelukkende er opret-

tet med henblik på realøkonomien, eksisterer der nu et 

parallelt finanssystem, som de europæiske nationer og 

USA efter indførelsen af Glass/Steagall-

bankopdelingssystemet kan samarbejde med. I Ufa-

erklæringen fra BRIKS-staternes fjerde fagforeningsfo-

rum bliver menneskehedens eksistentielle krise klart 

taget op, såvel som også den rolle, som BRIKS-staterne 

spiller i denne krises løsning: 

»Vi kan ikke acceptere, at en politik for nedskæringer, 

der er mislykkedes i Europa og USA, er vejen ud af kri-

sen. Skatteindtægter skal bruges til at øge investeringerne 

i den virkelige, produktive sektor, i infrastrukturprojek-

ter, sundhed, uddannelse, videnskab og teknologi, forsk-

ning og udvikling, erhvervsuddannelse og videreuddan-

nelse. Investeringer skal bruges til at skabe anstændige 

arbejdspladser og højere lønninger. De kroniske og vok-

sende uligheder, der længe har eksisteret, er på ingen 

måde en følge af naturlige, økonomiske love. De er et 

produkt af den politik, man har anvendt, og de kan over-

vindes, hvis denne politik ændres til at blive i det over-

vældende flertal af borgernes interesse.« 

Hvis vi i Europa, og frem for alt i Tyskland, hvis poli-

tik på godt og ondt er retningsgivende for hele Europa, 

nu griber den enestående, enorme chance, der ligger i 

kombinationen af indførelsen af Glass/Steagall i USA og 

den nye realitet med BRIKS-staternes alternative system, 

kan vi finde en løsning. Men dertil kræves en virkelig 

mobilisering og aktivering af alle kræfter, der endnu er i 

besiddelse af deres forstand, der ikke har solgt deres sjæl, 

og som har modet til at sætte sig op imod tyranniet.  

 

Hvis du tilhører denne slags mennesker, hører du til i 

Schiller Instituttet.                            


