USA: Salon Online angriber
Wall
Streets
»politiske
afpresning«
af
Glass/Steagall-demokrater
29. mrs. 2015 – Helga Zepp-LaRouche gik lige til hjertet af
Wall Streets »afpresning« af demokrater i sin hovedtale ved
Schiller Instituttets konference på Manhattan lørdag, den 28.
marts , hvor hun opfordrede deltagerne og alle borgere til
ikke at tillade JPMorgan, Citibank, Goldman Sachs og Bank of
America at honorere planen fra deres hemmelige møde, om at
standse Glass/Steagall.
I dag identificerer den liberale udgivelse Salon Wall Streets
onde plan i en artikel med titlen »Wall Streets politiske
afpresning«, der identificerer Glass/Steagall som et af de
primære angrebsmål for Wall Streets plan.
Luke Brinker, Salons politiske redaktør, siger, at
pengetruslerne i sin essens er en kriminel handling, der
»afslører løgnen i højesteretspræsident John Roberts
tilsyneladende følelsesforladte påstand, når han i Citizens
United-sagen[1] skriver, at kampagnebidrag ikke har til
hensigt at influere kongresmedlemmers officielle pligter.«
»Og dog har vi en industri, der meget vel kunne afskære et
politisk parti, hvis det ikke skrotter forslag som at opdele
institutioner, der er for-store-til-at-gå-ned, ved at
genindføre Glass/Steagall-loven, der adskiller kommercielle
banker fra investeringsbanker og tøjler skrupelløs
spekulation«, skriver Brinker.
Han
nævner
på
intet
tidspunkt
[demokratisk
præsidentkandidatemne] Martin O’Malleys fremstød for
Glass/Steagall, men siger, at den politik, Wall Street hader

og frygter, identificeres med det Demokratiske Partis »Warrenfløj«[2], der »langt fra er dominerende«. Han advarer om, at
hvis Wall Street får sin vilje, vil Senatets lederskab – og
endda potentielt set den næste demokratiske præsidentkandidat
– blive indsat af Wall Streets penge pga. af »det Demokratiske
Partis neoliberale, der har vist sig kun alt for ivrige efter
at smede en vanhellig alliance med de store penges forfølgere
af onde gerninger«, og at »denne Wall Street-afpresning blot
vil fordoble deres [de neoliberale demokraters] dedikerethed
til at holde de finansielle magter pacificeret.«

Foto: Angribende Tyr, der undertiden refereres til som Wall
Street Tyr eller Bowling Green-tyren, er en bronzeskulptur af
Arturo Di Modica, der står i Bowling Green Park i Manhattans
finansdistrikt i New York City.
.

[1]
No.

Citizens United v. Federal Election Commission,
08-205, 558 U.S. 310 (2010) er et amerikansk

forfatningsmæssigt sagsanlæg, der drejer sig om lovregulering
af organisationers valgkampagnebidrag. (-red.)
[2] Elizabeth Warren,
Massachusetts (-red.)
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