Leder fra LaRouchePAC, 31.
december 2015:
»Bail-in« betyder, at en
dødbringende
nedsmeltning af bankerne er
over os:
Hvad må vi gøre?
Selv inden det jernbeslåede princip med »bail-in af bankerne«
(dvs. ekspropriering af bankkundernes indeståender/indskud)
gennemtvinges over hele Europa den 1. januar, signalerer
diverse ildevarslende begivenheder omkring Europas døende
»zombiebanker«, at hele den transatlantiske verden har kurs
direkte mod en eneste, enorm og kaotisk eksplosion af
finanssystemet.
»Europas

Zombiebanker«

lød

overskriften

på

den

tyske

finansavis Handelsblatt; »de vil nu blive lukket ned meget
hurtigt«.
Den pludselige effektuering af »bail-in« vil forvandle dette
finanskrak til masseforarmelse og død for millioner af
mennesker, der vil miste alt, hvad de ejer. Stormens
indledende tumult kunne ses allerede i 2012 under den
bogstavelige nedlukning af Cyperns økonomi på grund af store
eksproprieringer, bail-in, af bankerne; og igen i Spanien i
2013. Den forgangne måneds bankkonkurser og eksproprieringen
af 10.000 af almindelige borgere har forårsaget et raseri i
Italien; i dag ramte det Portugal.
I hele Europa vil der, som selv magasinet Fortune i dag
indrømmede, fra og med 1. januar, »finde en brutal overførsel

af rigdom sted fra en klasse af mennesker til en anden«, idet
insolvente banker undergår bail-in, og deres indskydere og
kreditorer bliver plyndret for at skabe overlevelses-»kapital«
for banken.
»Italien er ikke parat til bail-in«, bemærkede dagens
Financial Times – landets banksystem vil smuldre under
stormløb på bankerne. Resten af Europa er heller ikke parat
til den bail-in-politik, der er kommet oppefra, fra Bruxelles
og London og Obamas Hvide Hus, og fra den tyske finansminister
Schäuble med sin berygtede nedskærings- og nøjsomhedspolitik
og dens »sorte nul« på budget-bundlinjen.
I USA er det hedgefondene, der hurtigere og hurtigere falder
til jorden i takt med, at det såkaldte kreditmarked med højt
afkast kollapser, med Puerto Ricos betalingsstandsning på sin
gæld den 1. januar. Wall Street er klar til at nedsmelte, hvis
vi ikke først lukker dette kasino ned gennem regeringens
indgriben.
Den 13. dec. udpegede EIR’s stiftende redaktør, Lyndon
LaRouche, det vendepunkt, den 1. januar 2016, hvor det
transatlantiske finanssystem ville nedsmelte, en nedsmeltning,
som vi i går så så mange varsler om. LaRouche tilføjer nu, at,
»når vi ser på disse kendsgerninger, bør vi som yderligere
bevis fremlægge studiet af historien«.
»Det 15. århundredes Store Renæssance sluttede, blev knust,
gennem en politik for reducering af den menneskelige
befolkning. På det tidspunkt var den katolske kirke i
realiteten en agent for dette massemord, denne forarmelse,
disse religionskrige.«
I dag accepterer Paven den videnskabelige svindel med
»menneskeskabt, global opvarmning«, hvis formål er at reducere
befolkningen.[1]
Men det er Wall Street-systemet, der må lukkes ned. Anvend nu
Glass-Steagall, der siden 2010, på Wall Streets befaling, er

blevet blokeret, af Obama og den afskyelige Barney Frank og
Chris Dodd (Dodd/Frank-loven). Luk Wall Street, og lad
spekulanterne æde deres tab og lad dem ikke ekspropriere
borgere i massevis til at bære deres tab.
Vi må følge i præsident Franklin Roosevelts fodspor og skabe
statslig kredit til nye arbejdspladser og produktivitet. Men
vi må først gøre det, som FDR gjorde mod disse Wall Streetspekulanter, hvis »had« han hilste velkommen.[2]
Det er dem, eller os.
[1] Se Helga Zepp-LaRouche: »Klimaforandring som middel til
oprettelse af et globalt miljødiktatur«
[2] »Regering ved organiseret penge er lige så farlig som
regering ved organiseret kriminalitet. Aldrig før i vores
historie står disse kræfter så forenet imod en enkelt
kandidat, som de i dag står. De en enstemmige i deres had til
mig – og jeg hilser deres had velkommen.« – Franklin D.
Roosevelt i en kampagnetale i New York City 31. okt., 1936.

Læs også: Tema-artikel: Glass/Steagall 1933: FDR’s første
hundrede dage – med hans egne ord.
Inkluderer Roosevelts første indsættelsestale.

SUPPLERENDE MATERIALE:
’Zombie-banker’ vil bringe massedød over
mennesker i Europa og Amerika
30. december 2015 – Med blot få dage tilbage, før »den
katastrofale trussel om bank-bail-in« bliver til virkelighed i
hele Europa, vokser advarslerne. »Europas Zombie-banker« lyder

overskriften på en artikel i den globale udgave af Tysklands
finansavis Handelsblatt fra 29. december, med »Handelsblattstaben« angivet som artiklens forfatter – en betydningsfuld
artikel. Bankerne er proppet med dårlig gæld – i Italiens
banksystem alene er der giftig gæld til 400 mia. euro – og
bankerne er blevet holdt åbne af diverse statslige
redningspakker – bail-out – i otte år, siden finanskrakket
(2008). Nu har de europæiske, overnationale organisationer og
Den europæiske Centralbank, ECB, besluttet, med Handelsblatts
citat af en højtplaceret, europæisk diplomat, »Vi må skaffe os
af med zombie-bankerne meget hurtigt«.
Kaosset begyndte tidligt på dagen, den 30. december, da
Portugals Novo Banco – »god bank«-resterne af hele den
allerede, gennem bail-out, reddede, totalt kollapsede Espirito
Santo-bankgruppe – fandtes at have en manko på 1,4 mia. euro i
kapital, og regeringen eksproprierede dernæst dette beløb fra
bankens aktieindehavere for at »genkapitalisere« den. De
øvrige aktieindehavere løb omgåede storm på banken; værdien af
Novo Bancos aktier faldt fra 94 cent på dollaren om morgenen,
til 14 cent om eftermiddagen.
Financial Times bemærkede den 30. dec., at Italien, hvor
10.000 bankkunder allerede er blevet eksproprieret, efter at
fire »zombie-banker«, der var mindre end Novo Banco, blev
erklæret for insolvente, »ikke er parat til bail-in«. En
officiel repræsentant for Bank of Italy havde allerede over
for parlamentet indrømmet, at bail-in vil udløse »et stormløb
på bankerne af obligations-/aktieindehavere«, så vel som også
et stormløb på banker i hele landet af almindelige
bankindskydere/kontohavere; tilfældet i Portugal i dag har
bevist dette.
Fortune udtalte i en artikel af 30. dec. med overskriften,
»Ting, der vil gå galt for Europa i 2016«, at, »Fra og med 1.
januar vil reguleringsmyndigheder (det er ECB [Den europæiske
Centralbank] for de fleste af de banker, der betyder noget) få
nye, brede beføjelser til at lukke insolvente eller

underkapitaliserede banker, med en bail-in af selv indehavere
af aktier og obligationer og store indskydere, om nødvendigt.
Meningen er, at dette skulle luge zombie-bankerne bort fra de
sunde banker. Men sådanne oprensninger betyder uvægerligt en
brutal overførsel af rigdom fra en klasse til en anden og
forårsager den form for politisk storm, som regeringer hader.«
Artiklen fremhæver Italien og Portugal, der »tvangspåførte tab
på detail-bankkunder, der ikke læste det, der stod skrevet med
småt på de investeringsprodukter, som de troede var indskud i
banken (og således beskyttet af garantiordningen), men som
viste sig at være underordnet gæld, (der ikke er beskyttet).«
Artiklen bemærker også, at forsøget på at organisere
indskydergaranti i hele Europa er blevet standset af – igen –
Wolfgang Schäubles Tyskland. I lande som Italien, Portugal,
Grækenland, Spanien er de 100.000 euro i indskydermidler
således ikke beskyttet/garanteret, når flere, selv mindre
banker, krakker på en gang.
Finans-websiden ValueWalk udlagde »Den katastrofale trussel om
bail-in« den 30. dec. »Udtrykket – bail-in – beskriver et
scenario, hvor en bank konfiskerer private midler for at
friholde sig selv for tab, som den har lidt«, forklarer
artiklen. »En bail-in er et totalt lovløst tyveri af aktiver.«
Denne lovløshed, der nu står for at blive udløst i alle de
transatlantiske økonomier, vil forårsage masseforarmelse og
død over deres indbyggere. De virkeligt dødbringende zombier
vil frit forlade Wall Street og City of London, med mindre de
lukkes ned.

