EIR LEDER: Efter Wall Streets
bankerot
30. jan. 2015 – Wall Streets banksystem står atter over for en
krise med trussel om bankerot – denne gang udløst af
sammenbruddet af gæld og derivater i olie- og råvaremarkedet.
Selv bankierer i centralbankerne ved, at det vil blive lige så
slemt, eller værre, som endnu et 2008-krak.
Disse banker har været generelt bankerotte, siden fjernelsen
af Glass-Steagall fik sin virkning. Wall Streets krise med
truslen om bankerot er forværret af euroens fald og det
faktum, at alle de største, europæiske banker, og ganske
bestemt inklusive London-bankerne, er proppet til ørerne med
giftige værdipapirer, i mere og mere varierede udgaver.
Et finanskrak, der er værre end det i 2008, hænger umiddelbart
over hele dette bankerotte London-Wall Street-system. USA må
omgående skabe en stødpude for sin økonomi og sine borgere mod
dette krak. LaRouche har planen:
Wall Street-bankerne bør lukkes og sættes igennem en
konkursbehandling, således at de kan fortsætte visse
begrænsede funktioner som kommercielle banker. Deres mulighed
for at styre tingene i den amerikanske økonomi må nu
afsluttes.
Indled en konkursbehandling af disse storbanker ved at
genindføre Glass/Steagall-loven for at opdele de dødsdømte,
spekulative afdelinger fra deres garanterede, lovmæssige
kommercielle banker – og lad førstnævnte gå under.
Til at erstatte dette må der skabes en stødpude af kredit –
statslig kredit – der kan sætte folk i produktive, velbetalte
beskæftigelser. Det betyder beskæftigelse, der er relateret
til afgørende nødvendige, nye projekter inden for moderne
infrastruktur.

Stil en kilde til statslig kredit til rådighed, der skal
bruges af delstaternes regeringer og den føderale regering til
at skaffe beskæftigelse til fagligt uddannede og til økonomisk
udvikling. USA må påtage sig en begrænset gæld for at gøre
dette, men den må udelukkende kun helliges dette formål. Det
har været gjort før; det må gøres igen.
Skab en Reconstruction Finance
Genopbygning) med en statslig
obligationer til offentligheden
skal støtte nationale projekter

Coporation (Kreditanstalt for
startkapital, og udsted RFCog de kommercielle banker, der
og delstatsprojekter.

Og, skab en Nationalbank med en startkapital bestående af ny
gæld i Finansministeriet, og skaf størstedelen af denne Banks
kapital ved en frivillig ombytning af eksisterende 3- til 30årig gæld i Finansministeriet. Hvis 500 mia. dollar af
statsgæld frivilligt investeres i Nationalbanken, kan
Finansministeriet
udstede
for
500
mia.
dollar
statsgældsbeviser til Banken, der kan begynde at udstede
kredit til produktivitet og beskæftigelse.
Af absolut afgørende betydning for denne nye Nationalbank og
RFC: Gå med i BRIKS! Accepter den kinesiske præsident Xi
Jinpings tilbud til Obama på APEC-topmødet sidste november.
Brug Nationalbanken og RFC til at gå med i den Asiatiske
Infrastruktur-Investeringsbank og de andre nye internationale
udviklingsbanker og fonde til infrastruktur i den Nye Silkevej
og den Maritime Silkevej. Og mangedobl samtidigt stødpuden af
statslig kredit til ny infrastruktur og produktive
investeringer i Amerika.
Skab en ny økonomisk platform for Amerikas økonomi, der
»drives frem« ved hjælp af udvikling af fusionsteknologier og
fusionskraft. Lancer på ny Amerikas tilstedeværelse i
Solsystemet i konkurrence og samarbejde med Kinas måneprogram,
der nu er verdens førende rumprogram.
En ny nedsmeltning af Wall Street vil ramme økonomien som en

storkrig. Og Wall Street optrapper finansiel krigsførelse og
anden form for krigsførelse imod »fjenderne« Kina og Rusland,
hvilket er i færd med at føre til en faktisk, termonuklear
krig.
Hvis vi omgående iværksætter LaRouche-planen, kan dette
stoppes.

