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Følgende er et uddrag af spørgsmål til Lyndon 

LaRouche, »Samtaler omkring pejsen«, fra 3. september 

2015.  

 

Engelsk udskrift af hele begivenheden, samt video, 

kan ses her: https://larouchepac.com/20150901/fireside-

chat-lyndon-larouche-september-3-2015 

 

Spørgsmål: »Tror du, at et totalt økonomisk og finan-

sielt kollaps på dette sene tidspunkt endnu kan undgås? 

Eftersom vi har kurs mod økonomisk kaos, synes det, 

som om en krig er et overlagt træk fra Obamaregeringens 

side, da Kina i realiteten ikke er i vanskeligheder, men at 

de økonomiske indikatorer viser, at det er det transatlan-

tiske område, der er i vanskeligheder! Hvad kan vi, på 

dette fremskredne tidspunkt, gøre for at stoppe denne 

krig i at komme? 

 

LaRouche: Vi har i øjeblikket en mulighed for rent 

faktisk at foretage nogle handlinger, eller sætte nogle 

handlinger i gang. Det, vi virkelig ønsker at gøre, er sim-

pelt hen at lukke Wall Street ned! Wall Street har ingen 

iboende værdi overhovedet. Det har mistet alle sine akti-

ver. Det er i virkeligheden intet værd. Men nogle institu-

tioner, der kaldes banker, foregiver, at deres aktier, eller 

det, de kalder aktier, på en eller anden måde skulle have 

en virkelig værdi. 

Kendsgerningen er, at der ikke er nogen virkelig vær-

di i nogen af de generelle systemer, af Wall Streets ha-

sardspilsoperationer. De fleste af sådanne institutioner, 

der bærer et sådant navn, er absolut bankerot. De kan 

aldrig blive genoplivet igen. Ikke muligt. De døde for 
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længe siden, men der er ingen, der er kommet med en 

skovl for at begrave dem, og det er kendsgerningerne. 

Hvis folk får anbragt deres hoved rigtigt på skuldrene, 

så annullerer vi ganske enkelt Wall Street. Dette er noget, 

der som model har det, som Franklin Roosevelt gjorde 

for at redde situationen [kan ikke høres, 19:19] komme til 

magten, og vi kunne gøre det samme igen. Og ved at gøre 

det, ved at holde os til en radikal Glass/Steagall-politik, 

ved at følge Franklin Roosevelts styrkeposition, så kunne 

vi omgående få økonomien vendt! 

Hvad betyder så det, at »vende økonomien«? Det be-

tyder, at vi ville lukke alle disse ting ned, og vi ville sim-

pelt hen stryge dem af regnskabet. De har ingen iboende 

værdi; slet dem af regnskaberne. Med andre ord, fjern 

den parasitiske skat! De er parasitter, de er værdiløse 

parasitter, og det eneste, de gør for dig, hvis du samtyk-

ker, er at bestjæle dig, og så får du måske flere proble-

mer. Men, hvis vi simpelt hen siger, som Franklin Roo-

sevelt gjorde på sin egen måde, på sin egen tid, vi vil 

lukke Wall Street ned, for de er værdiløse, de er banke-

rot; de har ingen som helst værdi. Det vil virkelig rense 

ud i tingene. 

 

 

 

Hvad må vi gøre? Det handler om pengespørgsmålet: 

Hvordan skal vi få de penge, vi har brug for til at betale 

regningerne, til at ansætte folk, der har brug for beskæfti-

gelsen og har brug for hjælp og så fremdeles, hvordan 

gør vi det? Selvfølgelig en lignende operation, som 

Franklin Roosevelt gennemførte; men det er meget 

skrappere end det, FDR stod overfor dengang, det er 

skrappere nu. Under disse omstændigheder ville vi sim-

pelt hen ændre loven, som FDR gjorde, på samme måde, 

som han løste problemerne ved at organisere folk til at 

komme i arbejde igen, give dem et eller andet arbejde, 

hvilket er den måde, hvorpå vi vandt Anden Verdenskrig: 

Ved, at vore folk blev organiseret, og de viste sig at være 

temmelig gode kæmpere i krigen; i den retning gjorde vi 

et godt job. 

Det, vi må gøre, er, at vi må skabe forbindelsen. Vi 

må sige: OK. Vi vil udstede kredit, som Franklin Roose-

velt gjorde det, men det er lidt mere kompliceret, men det 

er samme ting. Og under disse omstændigheder kan vi 

skaffe beskæftigelse, ægte beskæftigelse; vi kan placere 

investeringer, som vil være produktive investeringer; vi 

vil stimulere produktionsprocessen; vi vil forandre folks 

holdning til deres eget samfund. De vil ikke længere 

være pessimister i denne retning, og vi havde en vis grad 

af pessimisme i løbet af 1930’erne, under Roosevelt. 

Men vi kom gradvist ud af det, og da vi gik i krig, 

havde vi virkelig ret meget selvtillid, og vi præsterede en 

hel del. Ulykkeligvis satte Trumanregeringen tingene 

meget langt tilbage, da Franklin Roosevelt døde. Så hav-

de vi det politiske mord på et par præsidenter, og det blev 

gjort af nogle onde mennesker. Så vi har ofte 

befundet os på et skråplan nedad, i modsat 

retning af det, Franklin Roosevelt havde 

opnået. 

Men, hvis vi simpelt hen siger, annuller 

den svindelagtige, finansielle gæld, annuller 

den! Bring dernæst et løfte om en ny, ameri-

kansk dollar i spil, og disse amerikanske 

dollars vi blive skabt, som Roosevelt gjorde 

det, og vi vil sætte folk i arbejde lige så hur-

tigt, som vi kan  

tilpasse dem den form for arbejde, vi har 

brug for, hvilket betyder stadigt stigende 

grader af økonomiske præstationer. Med 

andre ord, så vil vi gå fra det sted, hvor vi på 

det seneste har været, nede, især under de 

seneste to præsidentskaber er vi gået nedad, 

ad helvede til. Det eneste, vi behøver at gøre, 

er at annullere hele denne svindelgæld, og så 

etablere et Franklin Roosevelt-vækst-

program; sæt de penge, vi udskriver, i pro-

jekter, og se at komme tilbage til forretnin-

ger. Det er, hvad det vil kræve. Så simpelt er 

det. 

Det er også kompliceret, fordi der er 

mange ting, vi må tage i betragtning, i for-

bindelse med dette nye, som vi vil gøre og 

bør gøre i den kommende periode.  

Vi vil ikke gå tilbage til elendighed igen.  
 

Se også:  

»Ikke en valgmulighed, men en uopsættelig nødven-

dighed: Fire nye love til USA’s omgående redning!«, af 

Lyndon LaRouche: http://schillerinstitut.dk/si/?p=1460 

 

»Glass-Steagall 1933: Franklin D. Roosevelts 100-

dages program – Med hans egne ord« 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=7330 
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