
 
 

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

 

Finanskrakket er i gang –  

Kun en revolution i den transatlantiske  

politik kan afvende katastrofen 

 

 

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., 3 mdr. Intro: 100 kr. * Giro: 564-8408, Homebanking: 1551-5648408 
 

Flyveblad fra LaRouche-bevægelsen, den 15. 

december 2015, til cirkulering i hele USA: 

  

Hele det transatlantiske, London/Wall Street fi-

nanssystem befinder sig på randen af det totale kol-

laps. Det kunne ske hver time, hver dag, det skal 

være. De kritiske tegn er allerede synlige for enhver, 

der ikke med overlæg gør sig blind. Fire italienske 

banker er gået fallit i den forgangne uge, med den 

Europæiske Unions påtvungne bail-in plyndring af 

indskydernes midler til følge. Puerto Rico har alle-

rede meddelt, at landet sandsynligvis vil gå i beta-

lingsstandsning den 1. januar over en forfalden gæld 

på 1 milliard dollar, toppen af en gældsboble til i alt 

72 mia. dollar; og gribbefondene er helt eksponeret. 

Flere hedgefonde, der er eksponeret over for Puerto 

Ricos gæld og den bankerot, der har fundet sted i 

sektoren for skifferolie og -gas, er allerede bukket 

under. Dette er blot et forvarsel om det transatlanti-

ske systems umiddelbart forestående, totale sam-

menbrud. 

 

Krisen forværres af den umiddelbare fare for en 

verdenskrig, der er udløst af Londons og Wall 

Streets desperation over deres umiddelbart forestå-

ende bankerot. NATO og Obamaregeringen har 

gjort, hvad de kunne, for at provokere Rusland, fra 

NATO’s udvidelse mod øst til den ensidige deploye-

ring af et ballistisk missilforsvarssystem på græn-

serne til Rusland, og frem til moderniseringen af 

taktiske atomvåben, der snart skal deployeres i hele 

Østeuropa. Stabschef for de Russiske Bevæbnede 

Styrker, general Gerasimov, har i denne uge briefet 

udenlandske militærattacheer i Moskva om den for-

højede trussel om NATO’s planer for asymmetrisk 

krig, der er rettet mod regimeskift i Moskva. Under 

præsident Putins klare lederskab vil Rusland ikke 

kapitulere over for truslerne fra sådanne som Obama 

og Cameron. Faren for en atomar udslettelseskrig er 

større i dag, end den var på højden af den Kolde 

Krig på tidspunktet for den cubanske missilkrise. 

Den drives udelukkende frem af Wall Streets og 

Londons bankerot. 

 

Lyndon LaRouche har gjort det klart, at den ene-

ste farbare vej på dette fremskredne tidspunkt er, at 

republikanere og demokrater forlader partiskhedens 

galskab og kommer sammen omkring forebyggende 

handlinger for at afvende den totale nedsmeltning og 

det kaos, der vil følge, med mindre der handles nu. 

Dette kræver et totalt brud med den politik, der er 

forbundet med præsident Obama, Hillary Clinton og 

Donald Trump. Dette betyder en regulær genopliv-

ning af den politik, som præsident Franklin D. Roo-

sevelt vedtog under sine første 100 dage i Det Hvide 

Hus. Jo, Glass-Steagall er af vital betydning, og her-

udover er der et presserende nødvendigt behov for 

en massiv tilførsel af statslig kredit, sådan, som FDR 

gjorde det igennem Reconstruction Finance Corpo-

ration (svarende til en kreditanstalt for genopbyg-

ning, -red.) for at skabe jobs, bygge infrastruktur og 

udløse et opsving i arbejdskraftens produktive evne, 

der er blevet udslettet af fire årtiers vanvittige, mo-

netaristiske politik. 

 



For mange måneder siden opstillede Lyndon 

Larouche ekstremt klart de fire altoverskyggende 

love for en reel, fysisk-økonomisk genrejsning:  

 

* Genindfør Glass-Steagall med en total udskil-

lelse af de kommercielle banker fra hasardspilsakti-

viteterne i investeringsbanker, hedgefonde og funk-

tioner til egenhandel (intern handel bankerne imel-

lem, på egne vegne, -red.), som bruger indskydernes 

midler til deres hasardspil, uden nogen som helst 

hensyntagen til den produktive økonomi. Denne 

afgørende handling betyder, at Wall Streets gæld 

omgående udslettes, en gæld, der ikke kan betales, 

og som under alle omstændigheder er illegitim. 

Glass-Steagall vil udslette Wall Street/London-

bankkartellernes politiske magt. 

 

* Lancering af en massiv tilførsel af statslig kre-

dit igennem dette nu genoprettede, kommercielle 

banksystem, ind i realøkonomien (den fysiske øko-

nomi). Denne løsning i traditionen efter Alexander 

Hamiltons (USA’s første finansminister; fader til 

USA’s Første Nationalbank, -red.) begreb om et 

nationalt banksystem og statslig kredit, kan hurtigt 

kickstarte en fundamental ændring af kursen. Det 

kan tage flere år totalt at virkeliggøre skiftet, men 

det må omgående indledes. 

 

* En koncentrering omkring de områder for inve-

stering, der mest forøger økonomiens energi-

gennemstrømningstæthed som helhed, inklusive 

infrastruktur og videnskabelig og teknologisk forsk-

ning og udvikling. Dette betyder billioner af dollars i 

kapitalinvestering for at opbygge et infrastrukturnet 

for det 21. århundrede og uddanne en ny generation 

af nuværende ufaglærte unge mennesker til at blive 

den højt specialiserede arbejdsstyrke, der skal gen-

oplive et moderne system for fysisk produktion. 

  

* En forfølgelse af den mest avancerede, viden-

skabelige udforskning, der tager udgangspunkt i den 

store, russiske videnskabsmand V.I. Vernadskijs 

arbejde inden for biokemi og noosfæren. Dette må 

omfatte et internationalt, forceret program for at 

opnå fusionskraft til kommerciel anvendelse, et af-

gørende træk for rumforskningens næste fase, så vel 

som også for imødegåelse af kravene om energi og 

vandforsyning i en verden, der står over for en 

sammenbrudskrise af et omfang som under den 

Mørke Tidsalder. 

 

I Europa kræves der lignede dristige handlinger, 

begyndende med opløsning af den Europæiske Uni-

on, der ikke er blevet til andet end et springbræt til, 

over for de tidligere, suveræne nationer, at gennem-

tvinge en politik for decideret fascistiske nedskærin-

ger (’nøjsomhedspolitik’), der nu har antaget karak-

ter af folkemord. I Italien, hvor fire banker for nylig 

gik fallit, påtvang EU en plyndring af indskydermid-

ler gennem bail-in. Et selvmord er allerede fore-

kommet, udløst af dette angreb under EU’s anførsel. 

Lignende vilkår med folkemord til følge er allerede 

blevet påtvunget Grækenland og Cypern, og Spani-

en, Portugal og Italien står alle over for eksistentielle 

kriser under EU’s tyranni. 

 

Denne krise er der her og nu. Disse presserende 

nødvendige handlinger kan og må indledes i de 

umiddelbart nærmest forestående dage – før det 

transatlantiske krak udløser den form for kaos og 

folkemord, der hurtigt kan udvikle sig derhen, hvor 

det ikke kan stoppes. En massiv mobilisering af le-

dende institutioner og modige borgere på begge si-

der Atlanten kræves for at gennemtvinge de presse-

rende nødvendige ændringer i politikken. Menne-

skeheden er givet en enestående evne til at skabe 

fremtiden, i hvilken menneskehedens fælles mål 

forfølges gennem samarbejde mellem ledende natio-

ner, grupperet omkring projekter som Verdensland-

broen. Det spørgsmål, er nu ligger på bordet, er: Vil 

du og dine medborgere og ledere demonstrere, at I 

besidder den moralske kvalitet, der skal til for at 

overleve, ved at bryde med fortidige trends og ved-

tage et forløb for sand, menneskelig handling? Selve 

menneskehedens overlevelse er på bordet og afven-

ter din beslutning. 


