LaRouche: For at redde det
transatlantiske
område,
GENINDFØR GLASS-STEAGALL NU!
Fra LaRouche-bevægelsen 6. juli 2015 – I dag responderede
Lyndon LaRouche til søndagens jordskredsvalg, hvor de græske
vælgere afviste Trojkaens ’nøjsomheds’-program, ved klart at
sige, hvordan USA kan spille en afgørende rolle i løsningen af
det kollaps af hele det britisk-kørte transatlantiske
finanssystem, der ellers vil være uafvendeligt.
LaRouche krævede, at USA omgående vedtager en tilbagevenden
til præsident Franklin D. Roosevelts oprindelige
Glass/Steagall-politik. USA, erklærede LaRouche, bør sætte et
eksempel for Europa ved omgående at genindføre FDR’s
Glass/Steagall.
»USA bør løse problemet med det europæiske rod, og begynde med
rodet i Storbritannien, gennem en Glass/Steagallreorganisering og ved at fjerne den abnormt store og
ubrugelige gæld. Annuller al gæld, der ikke har nogen iboende
værdi, ved at vende tilbage til præsident Roosevelts
succesfulde model. Kun gennem en sådan annullering af gælden
kan der være udsigt til en langsigtet genrejsning i fysiske,
realøkonomiske termer.«
I sin ugentlige liveudsendelse med LaRouchePACs Policy
Committee den 6. juli, forklarede LaRouche yderligere sit krav
om en omgående genindførelse af Glass/Steagall.
»Det, der er sket som følge af begivenhederne i Grækenland i
går og i dag, har skabt en situation, hvor … de fleste
nationer i Europa, og USA, implicit er bankerot. Det er det
første.
Hvad jeg mener med det første, med bankerotten, er, at Wall

Street i særdeleshed, og alt, hvad der hænger sammen med Wall
Street, nu rent faktisk er værdiløst. Det vil efterhånden vise
sig, og vi håber, vi kan få det her under kontrol. Det
betyder, at vi må handle for at få Glass/Steagall. Vi kan kun
gøre det ved at igangsætte genindførelsen af Glass/Steagall.
Det vil sige, i det transatlantiske område, som jeg nu taler
om: Situationen er den, at især USA befinder sig i et
sammenbrud. Det vil sige, at Wall Street og alt, hvad der
relaterer til Wall Street, nu faktisk er værdiløst, og det vil
blive meget vanskeligt for både Wall Street og præsident Obama
at forsøge at skjule tingene i denne sag.
Den anden side af situationen er den, at det fuldt ud er
muligt for os i selve USA, og med samarbejde med visse kredse
i Europa og andre steder er vi udmærket i stand til at løse
problemet. Løsningen er åbenlyst Glass/Steagall, Franklin
Roosevelts egen Glass/Steagall. Det er nøglen.
Den eneste måde, hvorpå USA og den amerikanske befolkning har
en chance for at undgå et generelt sammenbrud af
finanssystemet i USA, er at gå tilbage til Glass/Steagall. Det
ville betyde, at vi simpelt hen vil annullere det meste af
det, der kaldes Wall Street og alt, hvad der ligner det;
annuller det. Det er affald. Det har ingen iboende værdi.
Vi må derfor gå tilbage til Franklin Roosevelts politik for at
redde USA’s økonomi. Det vil blive ’en hård række at hakke’,
for den tilgængelige dygtighed i USA’s befolkning er dårlig.
Arbejdskraftens produktive evne i den amerikanske befolkning
er i vid udstrækning brudt sammen …
Vi kan se det, når folk siger, ’Jamen, nogle mennesker er
fattige, de er ikke værd at beholde’. Det er ikke problemet,
det er ikke sandheden. Det, de forsøger, er at aflive folk,
som f.eks. i Californien. Det, der foregår i Californien, er i
realiteten en overlagt hensigt om at aflive så mange mennesker
som muligt i Californien og omkringliggende områder. Det er,
hvad politikken går ud på; det er ligefrem snak, ingen

udenomssnak. Og Californiens guvernør er en af de ledere, der
fører en kampagne for massenedslagtning af folk i Californien
og omkringliggende områder. Det er virkeligheden!
Hvis vi imidlertid indfører Glass/Steagall, Franklin
Roosevelts Glass/Steagall gennem midler, som jeg er helt
bevidst om kan lade sig gøre, så kan vi undgå dette. Men
nøglen til det, der driver det frem, er den kendsgerning, at
den europæiske økonomi er ved at gå ind i en nedadgående
spiral, og dette inkluderer selve det britiske system, og det
betyder andre områder.«
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