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Ansvarlige hovedpersoner 

blandt kongresmedlemmer 

og senatorer (og sådanne 

findes), samt andre repræ-

sentanter for den amerikan-

ske regering, må omgående 

afholde et møde for at ud-

stede faktiske konstateringer 

og hensigtserklæringer, som 

i store træk følger nedenstå-

ende, til omgående vedta-

gelse som lov og omgående 

ikrafttræden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) En akut nødtilstand eksisterer nu, der truer med at dræbe millioner af amerikanere, 

primært, og også borgere i andre lande. 

 

2) Dette skyldes umiddelbart Wall Streets bankerot. Wall Street er totalt og uigenkal-

deligt bankerot. Bush- og Obamaregeringernes successive bailouts – bankredninger – 

samt runderne med »kvantitative lempelser« har blot haft held til at gøre Wall Streets 

værdier værdiløse og gøre dets bankerot endegyldig. 

  

3) Hvis Wall Street får lov til atter at nedsmelte på sine egne betingelser, hvilket nu 

synes at være umiddelbart forestående, vil resultatet blive historiens værste panik, 

som vil lukke alt, hvad der er tilbage af USA’s økonomi, ned. Vi vil få massive tabs-

tal, på samme skala som den Sorte Død, der udslettede en tredjedel af Europas befolk-

ning. Endnu en bailout af Wall Street, som Obama vil kræve, hvis han får lov til at 

blive i embedet, ville udløse en hyperinflation med samme, dødbringende virkning. 

  

4) Det følger heraf, at Wall Street må nedlukkes som en forebyggende foranstaltning 

gennem en handling fra den amerikanske regering, i samme ånd som det, Franklin 

Roosevelt ville have gjort, havde han levet i dag. (Selv om den krise, han stod overfor, 

var langt mildere.) Udelukkende kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med en 

Glass/Steagall-standard, må få lov at fortsætte. 

 

5) USA’s regering må udstede amerikanske dollars som kredit for at bevare befolk-

ningens liv og skaffe beskæftigelse til alle, der kan arbejde, i samme ånd, som Roose-

velts og Harry Hopkins’ beslægtede handlinger.  

 

6) Hen over et lidt længere tidforløb må statskredit anvendes til en hurtig hævelse af 

den amerikanske arbejdskrafts produktivitet, gennem en forøget energigennemstrøm-

ningstæthed med teknologiske og videnskabelige fremskridt. 

 

7) Den endelige fjernelse af Barack Obama fra embedet ville udgøre et fremragende 

udgangspunkt for disse presserende nødvendige reformer.     
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