Fra LaRouche-bevægelsen 16.
jan. 2015:
Kampen
for
New
York
intensiveres
Kampen for USA’s overlevelse er nu centreret omkring to skarpt
adskilte billeder af New York City: Det New York City, som
stod for vores første finansminister Alexander Hamilton, der
smedede den føderale, forfatningsmæssige republik omkring
princippet om national kredit og nationalt bankvæsen, versus
Wall Streets forræderi, fra Hamiltons morder Aaron Burr til
nutidens Jamie Dimon og resten af de for-store-til-at-lade-gåned-pirater, der, såfremt de får lov at fortsætte, har stjålet
nationens fremtid.
Lørdag, den 17. jan. intensiveres kampen med den seneste i en
række af Schiller Institut konferencer på Manhattan , der
tilsigter at samle borger-patrioter, der har fået nok af Wall
Street og City of London, og som er rede til at kæmpe.
Under diskussioner med kolleger torsdag den 14. jan.
fremhævede Lyndon LaRouche, at vi nu går ind i en periode,
hvor oprøret mod Wall Street kan bryde ud i en kraft for en
revolutionær, politisk forandring.
»Vi står på randen af denne form for pludseligt,
revolutionært skift«, understregede LaRouche.
Der er beviser for, at der overalt gærer en anti-Wall Street
følelse. I denne uge genfremsatte kongresmedlem Marcy Kaptur
(D-Oh.) lovforslag HR 381 for en genindførelse af GlassSteagall, loven fra Franklin Roosevelt-æraen, der opdelte den
Store Depressions for-store-til-at-lade-gå-ned-banker i totalt
adskilte kommercielle banker, der faldt ind under beskyttelse
fra
FDIC
(USA’s
indskudsgarantifond,
-red.),
og

investeringsbanker, der ikke nød statslig beskyttelse af deres
hasardspil. Lovforslaget har nu 16 medsponsorer. Et lignende
lovforslag blev fremsat i Senatet under sidste senatssamling
af Elizabeth Warren (D-Mass.), Maria Cantwell (D-Wa.), John
McCain (R-Ariz.) og Angus King (I-Vt.) og må omgående atter
indgives.
I Vesteuropa, hvor bankerne er på randen af sammenbrud,
afkoblede den Schweiziske Nationalbank francen fra euroen og
steg omgående 40 % i værdi mod euroen, før den atter faldt en
smule. Schweizerne ved, at euroen er dømt til undergang i en
snarlig fremtid, med den forventede annoncering næste torsdag
fra Den europæiske Centralbank af et tyfonagtigt program med
’kvantitativ lempelse’, samt med de kommende, græske valg, der
kunne signalere den totale afslutning af eurosystemet.
Det bankerotte, transatlantiske banksystems ustabilitet holder
Wall Street i en desperat tilstand. Jamie Dimon sagde til
analytikere og finansreportere onsdag, at »bankerne er under
angreb«. Kendsgerningen er den, at det amerikanske folks had
til Wall Street vokser – og alt, hvad Citibank, JPMorgan
Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley og Wells
Fargo foretager sig, gør tingene værre for dem. At kongressen
åbenlyst er blevet betalt for at fjerne de ynkelige små
restriktioner, der er tilbage i Dodd/Frank-loven, har båret
ved til bålet af en stærk modreaktion.
Der er ingen anden valgmulighed end at genindføre
Glass/Steagall som Første Trin af genoplivningen af Hamiltons
principper, der er den eneste anvendelige løsning. Ved at
vende tilbage til Det amerikanske System ville USA blive en
natulig allieret til BRIKS-landene, der har påbegyndt et nyt
system med internationalt samarbejde mellem suveræne
nationalstater, der er gået sammen for at forfølge
menneskehedens fælles mål.
Alternativet er fremstødet for krig, der kommer fra de samme,
desperate London- og Wall Street-kredse. I Europa er der

skræmmende tegn på en genopblussen af neonazistiske idéer, der
breder sig fra Sektor Højre og relaterede kræfter i Ukraine
til Tyskland og andre dele af Europa. LaRouche sagde til
kolleger i dag, at frygten for en sådan neo-fascistisk
genoplivning spreder rædsel blandt tyske politikere, især
Angela Merkel. Han tilføjede, med afsky, at Angela Merkels
manglende, officielle fordømmelse af den ukrainske
premierminister Jatsenjuks afskyelige, offentlige bemærkninger
i Berlin om Sovjetunionens invasioner af Ukraine og Tyskland
under Anden Verdenskrig, var »utrolig i nutidens Tyskland«.
LaRouche satte denne kapitulation og frygt op imod den modige
holdning, som Frankrig indtog som reaktion mod sidste uges
terrorangreb i Paris. Hollande og Frankrig blev udset som mål,
fordi de er ved at bryde væk fra det britisk-ledede
krigsfremstød mod Rusland, og fordi de er ved at få
tilslutning fra andre, mere fornuftige europæere, der er
fortalere for en genoplivning af samarbejde med Rusland som
den eneste mulighed for at undgå krig, og den eneste måde,
hvorpå nogle af de mest presserende problemer i verden i dag
kan løses – inklusive truslen om terrorisme og asymmetrisk
krigsførelse, der kommer fra de anglo-saudiske monarkier.
Det er i denne sammenhæng, at Manhattan-begivenheden lørdag
eftermiddag er af historisk betydning.
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