Leder: Vi går fremad, mens
Wall Street dør
22. september 2015 – Mens EIR’s og LaRouchePAC’s mobilisering
omkring det forestående sammentræde af FN’s Generalforsamling
i dag fortsatte med et stort, offentligt møde i New York,
reagerede diplomater, journalister og New York’ere – som
Lyndon LaRouche udtrykte det – »I synes at gå fremad, mens
Wall Street går tilbage.«
LaRouche kaldte det bemærkelsesværdigt, at flere bankierer og
økonomer i løbet af de seneste dage over for EIR har
understreget, at det, som Federal Reserve og andre
centralbanker nu gør på Wall Streets bud, er dybt destruktivt
for økonomien og for levestandarden. Desuden signalerer det,
at Wall Streets finansinstitutioner ikke længere er
levedygtige og står over for en total nedsmeltning.
Den amerikanske økonomi i sin Wall Street-dominerede form er
død. Selve Wall Street, anført af Goldman Sachs, kræver nu
desperat »mere lempelse« – negative renter, konfiskering af
indskyderkonti – fra Federal Reserve og andre centralbanker,
for at afværge dets kollaps. Dette er blot en defensiv taktik,
der intet løser for Wall Street, men som i høj grad kunne
forværre økonomien, hvis det ikke stoppes.
Tiden er inde til at lukke Wall Street ned: muligheden for en
reorganisering af banksystemet under Glass-Steagall og et
økonomisk genrejsningsprogram efter FDR-modellen er klar.
Tirsdag morgen ved FN går vi i direkte kamp mod Wall
Streets/City of Londons »grønne« nulvækstpolitik, med en
pressekonference, der annoncerer den nye EIR-rapport, »Global
Warming Scare is Population Reduction, Not Science« (»Global
opvarmning som skræmmevision er befolkningsreduktion, ikke
videnskab«).

Vi befinder os helt tydeligt på randen af et pludseligt skift.
Det er LaRouches synspunkt, at den russiske præsident Putins
strategiske initiativ, der støttes af Kina, for en reel
koalition imod ISIS/al-Qaeda-terrorisme, klart er ved at
lykkes internationalt. Hele den betydeligste del af den
amerikanske presse indrømmer åbent – om de så er nok så
rasende over det – at Putins »tour de force« – kunststykke –
vælter præsident Obamas mislykkede og katastrofale politik med
krige for regimeskift.
Dette er, kommenterede LaRouche, en ændring i de globale
anliggender, foretaget af Putin – igen, støttet af Kina – og
ikke en lykkelig ændring for ham. Det er strategisk og har
haft en stærk virkning i hele Eurasien. Krigsmageren Obama er
udmanøvreret; men bliver han smidt ud af embedet? Hvis han
bliver smidt ud, kan USA finde sammen med andre større
nationer over dette og andre afgørende spørgsmål.
Men USA’s reaktion på denne nye situation er stadig ekstremt
vigtig. For at være positiv må denne reaktion inkludere, at
Obama fratages al magt.

