USA: Federal Reserve har,
ligesom Wall Street, næsten
nul værdi:
Dump Wall Street og den
grønne politik
Leder, 19. september 2015 – Lyndon LaRouche har følgende
kommentarer, efter han var blevet briefet om den respons, EIR
har fået fra flere økonomer om Federal Reserves ikke-handling
mht. at hæve diskontoen, og Janet Yellens (direktør for Fed)
løgnagtige retfærdiggørelse af denne ikke-handling:
Jeg har altid advaret imod dette. Federal Reserve-systemet og
Wall Street er kernen i problemet. De er totalt bankerotte, og
dog udøver de politisk kontrol over regeringen, når de rent
faktisk er værdiløse.[1] Vi må begynde med at vise, at Wall
Street har langt lavere værdi, end de repræsenterer – at de
faktisk er bankerot. Vi må have en generel reform, der fjerner
Wall Street.
USA nægter at anerkende sandheden, at Wall Street forhindrer
en økonomisk genrejsning. Vi må nedskrive Wall Street til dets
værdi på næsten nul. Vi har et mere ekstremt tilfælde, end FDR
stod overfor, da han lukkede Wall Street ned, men det må
udslettes, for ellers bliver der ingen genrejsning.
I Europa er den grønne politik den faktor, der er mest
skærpende i at holde Europa nede. Der er lighedstegn mellem at
blive den grønne politik kvit og at dumpe Wall Street.
»Kaos« er en underdrivelse af denne ting. Folk vil ikke høre –
vi må lukke Wall Street ned. For at gøre det, må vi smide
Obama ud af embedet. Se på Wall Street i 1920’erne og
’30’erne, og se på, hvad FDR gjorde.[2] Den aktuelle situation

er langt værre end i FDR’s tid. Det findes intet, undtagen
pseudo-værdier, i de banker – afskriv dem!
Gå tilbage til Bertrand Russels indflydelse i begyndelsen af
det 20. århundrede, sammen med de politiske mord på
amerikanske præsidenter. Bush, Cheney, Obama – fire
embedsperioder med dette – plejede hver uge at udstede
rapporter om den »lempelse«, der havde fundet sted i den uge,
hvor man hver uge fik mere og mere kvantitativ lempelse
(pengetrykning), i stedet for at sætte hele foretagendet under
konkursbehandling, lige på stedet.
Vi har sænket arbejdskraftens produktivitet med den grønne
politik og kvantitativ lempelse. Nu er Wall Street håbløst
bankerot. Det er ikke dinosaurerne denne gang, der uddør – det
er bankiererne.
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[2] Se: Tema-artikel: »Wall Street er bankerot, og Obama
gennemtvinger ved magt et termonukleart Armageddon: Foregrib!
FDR’s Første 100 dage«

