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Det system, som De forenede Stater repræsenterer, 

var nyt for sin tid. Vi var en unik republik; der fandtes i 

realiteten ikke noget tilsvarende i Europa; det fandtes 

ikke i det attende århundrede, ikke i det nittende århund-

rede, og det eksisterede ikke rigtigt i det tyvende århund-

rede. 

 

Vi er en unik form for regering. Europæiske systemer 

og systemer i verden generelt, er oligarkiske systemer; 

det vil sige, at man har nogle herskende klasser eller ind-

flydelsesrige klasser, der dominerer samfundet, og hvor 

parlamentariske systemer er typiske. Et parlamentarisk 

system er et tyrannisk system. Det er baseret på – man 

har et parlament bestående af valgte personer i offentligt 

hverv, der vil træffe visse beslutninger; men i det øjeblik, 

de forsøger at træffe en beslutning, der er de førende 

magter imod, opstår der en krise i parlamentet, og så får 

man en ny, parlamentarisk regering 

– og truslen er overstået. Sådan 

fungerer det. 

I vores system – vores forfat-

ningsmæssige system er iboende 

alle andre systemer på planeten 

overlegent – når vi bruger det. Når 

vores Forfatning følges. For vores 

Forfatning bygger på visse princip-

per, der implicit strømmer fra hen-

sigten i Fortalen til den Føderale 

Forfatning. Og også, at vores rege-

ringssystem, iflg. Forfatningen, 

ikke er et monetært system. Det er 

et kreditsystem. Læs Forfatningen. 

Hvordan er Forfatningen? Et lov-

forslag fremstilles for Repræsentanternes Hus. Dette 

lovforslag bemyndiger Finansministeriet, og derfor præ-

sidenten, til at udstede kredit fra De forenede Stater i 

form af penge, eller en anden form for kredit. Statskredit. 

Denne kredit bliver så frigivet og anvendt i henhold til 

loven og iflg. regeringens afgørelse. Dette danner grund-

laget for vores valuta, udstedelsen af vores valuta; det 

danner grundlaget for statskredit, såsom investeringer i 

offentlig infrastruktur. Bygning af et jernbanesystem, af 

elektricitetssystemer, dæmninger og så fremdeles. Finan-

sieringen, lanceringen af visse former for private projek-

ter, såvel som også til krigsførelse. Statskredit er vores 

system. Vi lovregulerer vores valuta, som vi gjorde det 

bedst under Franklin Roosevelt, for at have et fastkurssy-

stem mellem nationer. Og det er det, der virker bedst. 

 

Vi er unikke i denne forstand. Alle dele af Europa 

f.eks. er stadig – glem disse østlande – glem Rusland for 

et øjeblik – men alle dele af Central- og Vesteuropa er i 

realiteten et oligarkisk system, hvor der findes en magt, 

der ligger over regeringen. Denne højere magt er cen-

tralbanksystemet. Centralbanksystemet er et privat cen-
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tralbanksystem. Og det er privat kredit, i form af det 

monetære system, der kontrollerer regeringerne!  

 

Vi lever i et grundlæggende set Britisk Imperium. Det 

vil sige, at verden styres af et pengesystem, der kaldes 

det frie markedssystem, eller hvad der svarer til det. Pen-

gesystemet kontrolleres af banker og lignede finansielle 

institutioner. Under den frie handel må regeringer ikke 

blande sig i dette systems funktioner. Man befinder sig 

under et internationalt finanssystems diktatur. Det eneste 

alternativ til dette, hvilket er det, oligarkerne hader, er 

Franklin Roosevelts system. Franklin Roosevelt vedtog 

genoplivelsen af Det amerikanske System, der er baseret 

på statskredit snarere end på monetær magt, arbitrær 

monetær magt. 

 

Det nuværende system, for at gøre en lang historie 

kort, med hensyn til aspektet i denne fremlæggelse; det 

nuværende system, så længe, vi forsøger at operere i 

henhold til reglerne for et internationalt monetært system, 

så er De forenede Stater håbløst dømt til undergang, og 

Howard ’Scream’
1
 kan skrige alt det, han vil; det er sta-

dig dømt til undergang. Han ville blot gøre det værre. 

 

Det er intet håb om De forenede Staters fortsatte over-

levelse under det nuværende monetære system. Men, 

under vores Forfatning, med en præsident og med opbak-

ning fra en Kongres, der støtter ham i dette, så kan De 

forenede Stater ’vende på en tallerken’. Det er præcist 

nøglen til mit forslag om lovgivning
2
, som nu er forelagt 

Kongressen.  

 

Det vil sige, at man ikke kan reformere dette system, 

man kan ikke forbedre det, det kan ikke fungere; der er 

ingen mulighed for at undgå global katastrofe under dette 

system, ingen! Det, man kan gøre under vores Forfatning, 

er, at den føderale regering kan agere for at skabe en 

brandmur, hvor vi f.eks. beskytter boliglån og banker. 

Det vil sige legitime banker, autoriserede banker. Vi 

indfører forholdsregler til at beskytte dem totalt, under 

det samme som en konkursbehandlingsprocedure, hvor 

det kommer under konkursbehandling under den føderale 

regerings myndighed. Det betyder, at ingen husstand vil 

blive sat ud af sit hjem. Vi vil ordne det bagefter. Ingen 

bank vil blive lukket, ingen regulær bank, ingen autorise-

ret bank, vil blive lukket. De er beskyttet under loven om 

beskyttelse mod bankerot. 

 

Så går vi videre for at afgøre, hvad der vil blive betalt 

i fremtiden. Vi vil ikke betale hasardspillegæld. Og det 

meste af den monetære rigelighed, som man ser strømme 

rundt derude, er spillegæld. Det, der kaldes ’monetære 

aktiver, værdipapirer’. Det er alt sammen spekulation, 

spekulation, spekulation. Spillegæld. Vi betaler ikke spil-

legæld! ’Hvad med min bank, min gæld; jeg har dette 

                                                           
1
 Howard Dean, Demokratisk politiker 

2
 Lyndon Larouche udarbejdede i august 2007 ’Lov om 

beskyttelse af boligejere og banker’, der kan læses her: 

http://archive.larouchepac.com/node/3537 

papir, jeg har dette papir, hvem skal betale mig for mit 

papir?’ Nej, vi vil ikke betale for dit papir, kammerat! 

Det er spillegæld. Du kan ikke indkassere. Det er et til-

godebevis, det er intet værd. Som George Bush sagde, 

det var forkert, hvad han sagde om sociale pensioner – 

det er ikke ’tilgodebeviser’, der er en statslig forpligtelse, 

det er ikke et tilgodebevis! Spillegæld er et tilgodebevis. 

Goldman Sachs er i det store og hele tilgodebeviser, og 

det tror jeg heller ikke, de vil betale. 

 

Så pointen er, at det, man kan gøre under regeringens 

myndighed, er, at man kan skabe et nyt system. I vores 

tilfælde, i vores Republik, ville det system, man skabte, 

være en tilbagevenden til principperne i Forfatningen, 

som det eksemplificeres af den præcedens, som Franklin 

Roosevelt skabte med Harry Hopkins og andre, for at 

redde De forenede Stater fra den værste depression, vi 

hidtil havde oplevet, dvs. i det tyvende århundrede. Vi 

ville gøre det samme igen. 

 

Det, der kræves her, er lederskab, som ganske enkelt 

betyder ting, som den gennemsnitlige mand derude kan 

forstå. Den gennemsnitlige person på delsatsniveau, med-

lemmerne af delstatskongresserne og lignende institutio-

ner, har en sund dømmekraft; folkene i Kongressen er 

gale, fra øverst til nederst! Det betyder ikke, at de alle er 

gale; det betyder, at de er intimideret af Harry Reid,
3
 de 

er intimideret af [Nancy] Pelosi
4
 og så fremdeles. De vil 

derfor ikke – de vil sabotere alt, der ikke behager banker-

ne, financiererne. Og nu er det de internationale financie-

rer, centreret omkring City of London. Centrum for ver-

densøkonomien i dag er City of London. Det er ikke det 

britiske monarki som sådan; det britiske monarki er en 

institution i systemet, men det britiske monarki kontrolle-

rer ikke systemet. De, der kontrollerer systemet, er et 

system af private financier-interesser i venetiansk stil; det 

er en slags slimet skimmel, der samler og hævder sin 

kollektive magt og bruger regeringsinstrumenter, der 

underlægges deres tvangsprægede impuls om at incitere, 

forårsage, at samfundet underkaster sig deres vilje. Det er 

et imperium. Det var imperiet, korsfarernes og venetia-

nernes, ågerkarlenes, imperium i Middelalderen. Det har 

været det Britiske Imperium siden februar 1763.
5
 Da brød 

vi med briterne over dette spørgsmål. 

 

Det eneste, vi behøver gøre, er at genetablere princip-

pet om suveræn regering. Den suveræne regering er den 

højeste autoritet på denne planet. Og især i vores eget 

land. Vi vil sige, »Vi sætter systemet under konkursbe-

handling. Vores mål er at sikre, at vi kan holde økonomi-

en, samfundet, gående, uden at miste et trin. Ingen vil 

blive udsat af deres hjem. Ingen bank, der er en autorise-

ret bank, vil blive lukket ned.«      

                                                           
3
 Demokraternes leder i Senatet 

4
 Formand for Repræsentanternes Hus 

5
 Pariserfreden, 1763, den officielle slutning på striden 

mellem England og Frankrig under Syvårskrigen (1756-

1763).  Aftalen sikrede Englands rolle som den førende 

europæiske kolonimagt. 
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