Leder, 17. december 2015:
USA:
Finanskrakket
accelererer;
Franklin Roosevelt
ville
have
lukket
Wall
Street, i en fart!
»Gode nyheder! Wall Street er færdig. Lad os nu genopbygge
landet.«
Sådan lyder det fra LaRouchePAC-møder på Manhattan og i store
byer over hele USA, med denne erklæring: »Finanskrakket er i
gang: Kun en
katastrofen«.

revolution

i

politikken

kan

afvende

Det såkaldte »junkgældskollaps« i det amerikanske finanssystem
bringer budskabet om et generelt finanskrak, der kan komme
over os ved månedens slutning.
EIR’s stiftende redaktør Lyndon LaRouche udstedte erklæringen
om en national mobilisering, fordi han havde advaret om dette
krak – der er meget mere end et »junkbondkollaps« – og
krævede, at præsident Franklin Roosevelts politik omgående
blev implementeret for at standse det.
Larouche sagde i går, at det eneste, der er sikkert omkring
dette krak, er, at det »accelererer i en accelererende rate,
og er ude af kontrol; den kontrolfaktor, der kan standse det,
er at gennemføre præsident Franklin Roosevelts politik imod
Wall Street og for national, økonomisk genrejsning«.
FDR indtog sit embede og standsede bogstavelig talt et krak,
med en ’banklukkeferie’ og Glass/Steagall-loven for at lukke

Wall Streets spekulation ned; dernæst udstedte han statslig
kredit til produktiv beskæftigelse og fornyet produktivitet.
Som LaRouche understregede, så er dette krak allerede
dødbringende. I Italien, hvor fire banker netop er gået
bankerot, blev bankkundernes opsparing eksproprieret af
storbankernes »bail-in«-politik, og mindst én bankkunde har
begået selvmord. I Canada, hvor »energisektorens junkbondkrak« hidtil har været mere intensivt end i USA, er der
massearbejdsløshed og selvmordsbølger blandt produktive
arbejdere i Alberta og Sasketchawan på den anden side af
grænsen – en advarsel til USA.
Wall Street, og City of Londons spekulative finansverden, må
lukkes ned. Hvis vi giver dette krak lov til yderligere at
accelerere, vil folk dø. Som LaRouche sagde, man må beskytte
folk fra at dø – ikke flere selvmord!
Det eneste alternativ til accelererende kaos er atter at sætte
FDR’s politik i arbejde. Begynd med Glass-Steagall, for at
gøre en ende på Wall Street. LaRouche advarer: Dette skal
gøres omgående!
At genindføre Glass-Steagall vil lukke Wall Streets
spekulation ned på en reguleret måde, hvis det sker med det
samme. Dernæst kan en Nationalbank, i traditionen efter
Alexander Hamilton, tage sig af statslig kredit, likviditet,
rentesatser, alle de økonomiske faktorer, som Federal Reserve
har rodet grundigt rundt med. Politikken er produktiv kredit,
beskæftigelse og produktivitet pr. person.
Men Obama? Han har fremkaldt dette kollaps ved at blokere for
genindførelsen af Glass-Steagall og ved at gennemføre »britisk
politik«: en politik for en anti-teknologisk, anti-industriel
»klimaforandring«.
Som det så ofte blev sagt om Herbert Hoover, så er Obama et
dumt sv… Han må fjernes fra embedet som en væsentlig del af
løsningen på denne økonomiske og finansielle krise.

