Lyndon LaRouche:
Det transatlantiske system er
færdigt:
Erstat det nu!
26. august 2015 – Fra mandag, den 24. august at regne, er hele
det transatlantiske system færdigt, udtalte Lyndon LaRouche i
går. Vi står nu over for en global, systemisk nedsmeltning af
systemet, som vil frembringe vilde, uforudsigelige
følgevirkninger over hele planeten i de kommende dage og uger.
Mod udgangen af denne uge vil vi se et nyt mønster komme frem,
og bortset fra LaRouche og hans medarbejdere er der ingen, der
kan håndtere det, der vil komme.
Der er ingen, der på nuværende tidspunkt kender krisens
intensitet, sagde LaRouche, men det, der står klart, er, at vi
står over for et generelt kollaps, der ikke kan standses, af
det globale system. Det betyder, at vi må erklære alle Wall
Streets fidusaktiver konkurs, sætte dem totalt ud af spil, og
hurtigt fortsætte med at opbygge den fysiske økonomi i USA og
internationalt.
LaRouche gjorde nar af den idé, at den såkaldte »Sort Mandag«nedsmeltning af aktiemarkederne den 24. august skulle være
krisens årsag; krakket var blot en demonstration af den
kendsgerning, at markederne er begyndt at indhente
virkelighedens totalt bankerotte system. Det er også forkert
at give Kina skylden for krisen. De har været igennem
vridemaskinen pga. kollapset i den globale handel, som i
betydelig grad har indvirkning på deres økonomi, men de er
ikke årsagen, understregede LaRouche.
Epicenteret er det transatlantiske finanssystem: det er dér,
det virkelige krak foregår. Lande som Kina, Indien og andre

BRIKS-nationer, og de nationer, der er associeret med dem, har
en bedre chance for at overleve malstrømmen. USA har ikke en
chance for at overleve, sagde LaRouche, med mindre vi hurtigt
gennemfører den politik, som jeg har understreget: en omgående
tilbagevenden til Franklin Roosevelts reorganisering af
finanssystemet gennem Glass-Steagall og en erstatning af
finanssystemet med et kreditsystem i Hamiltons tradition, som
vil udstede kredit til projekter, der giver vores befolkning
produktiv beskæftigelse og forstærker dens videnskabelige og
kulturelle evner. Den fysiske økonomi kan komme sig med dette
skift i politik.
For at lancere dette må vi omgående erstatte Obamapræsidentskabet med ét, der er i stand til at håndtere krisen.
Obama er stadig ude på at lancere atomkrig, drevet frem af
finanskrisen, mod Rusland og Kina, og hans fjernelse fra
embedet haster derfor dobbelt så meget. Det er af afgørende
betydning, at han erstattes af et præsidentielt team, ikke et
enkeltindivid, understregede LaRouche. Fra og med denne uge er
det håbløst at overveje Hillary Clinton, fordi hun totalt har
lagt sig på linje med Wall Street gennem sin pagt med Obama.
Det samme rod finder vi på Republikanernes side; »og vær ikke
en trumf (’Trump’) for Wall Street«, tilføjede LaRouche.
Det er denne realitet, der er motoren bag alting. Det eneste,
der ligger fast, er, at vi er gået ind i en periode med
permanent krise.
Vores job omfatter at uddanne folk, som vi gør i LaRouches
Manhattan-projekt, for at udvikle i dem de evner, som den nye
økonomi vil kræve af menneskeheden. Vores trædesten udgøres af
en uddannelse i klassisk musik og Kinas videnskabsprogram
centreret omkring deres måneprogram for udvinding af helium-3
til udvikling af fusionskraft. Dette er den form for nye
evner, som menneskeheden nu kræver.

Skriv under på vores internationale
appel
for at stoppe den akutte fare for
3. Verdenskrig!

