Argentina forsvarer sig mod
finansiel krigsførelse fra
udenlandske banker.
Nogle er allerede blevet
bortvist
27. august 2014 – Cristina Fernandez de Kirchner tager
systematisk forholdsregler mod de udenlandske banker i
Argentina, som ikke overholder landets lovgivning, og som i
stedet deltager i den London-styrede, finansielle krigsførelse
mod landet.
I en tale den 7. august kom præsident Fernandez med en
utilsløret trussel til den lokale afdeling af Citibank: følg
vore love, og betal de omstrukturerede obligationsindehavere,
hvis obligationer er underlagt argentinsk lov, eller se en
sandsynlig nedlukning i øjnene.
Citibanks lokal afdeling, sagde hun, er en argentinsk bank,
der tilfældigvis har udenlandske aktieindehavere.
»Da dette er en argentinsk bank« sagde hun, »forventer vi, at
den retter sig efter argentinske love«
og tilføjede en påmindelse om, at
»den tilsynsmyndighed, som tildeler retten til at operere her,
er den Argentinske Republiks Centralbank«.
Den 13. august blev HSBC – længe kendt for at være den Londonstyrede, internationale narkotikahandels centralbank – udsat
for, at agenter fra skattevæsenet, der søgte efter dokumenter
vedrørende sagen om skatteunddragelse og pengehvidvaskning, og
som blev indledt sidste februar, gennemførte en razzia af
bankens hovedkvarter i Buenos Aires og to andre kontorer.

Den 26. august annoncerede den argentinske stabschef Jorge
Capitanich, at man havde inddraget Bank of New York-Mellons
(BoNY) tilladele til at drive bankvirksomhed – bl.a. for at
overskride sine kontraktbetingelser som administrator af de
omstrukturerede obligationsindehavere ved at nægte at betale
dem i forbindelse med terminen 30. juni, til trods for det
faktum, af Argentinas regering allerede havde overført
beløbene til BoNY’s konti.
Lyndon LaRouche anså disse tiltag for at være mere end fair.
»Hvorfor ikke?« erklærede han i dag. »Det er virkelig godt.
Brasilianerne vil holde en udendørs fest på grund af dette. De
vil sige: ’åh det var skam ikke os, der gjorde det, men I ved,
hvordan de argentinere er.’«
Selv før tilbagekaldelsen af BoNY’s kontrakt havde Fernandez’
regering forbudt de følgende udenlandske banker at operere i
landet: ING Bank og Rabobank (Holland); Commerzbank
(Tyskland); Credit Agricole og Natixis (Frankrig); Discount
Bank of Israel; Lloyds og Standard Chartered (UK); og UPS og
Wells Fargo (USA).
De udenlandske banker, som stadig opererer i Argentina, og som
er en del at det bankerotte, transatlantiske banksystem, har
meget at tabe, hvis de ikke retter op på deres adfærd. I marts
2014 var der fem udenlandske banker blandt Argentinas 12
største banker.
* Banco Santander: #3 in landet, med 7,2 % af de totale
aktiver;
* BBVA: #5 med 5,8 % af de totale aktiver;
* HSBC: hvis kontorer blev ransaget, er #7 med 4,0 % af de
totale aktiver;
* Bank of Boston: #10 med 3,2 % af de totale aktiver; og
* Citibank: der blev truet med at få sin koncession inddraget,

er #12 med 2,7 % af de totale aktiver.

