Lyndon
LaRouche:
GlassSteagall må nu
vedtages som hastesag – før
det
transatlantiske
system
nedsmelter
30. august 2016 (Leder) – Tirsdag advarede Lyndon LaRouche om,
at, med mindre den amerikanske Kongres – nu, i september –
handler for at genindsætte Glass/Steagall-loven, som blot det
første skridt i en langt større fornyelse af den økonomiske og
monetære politik, har hele det transatlantiske system kurs mod
en nedsmeltning. Samtidig med, at Kina forbereder sig til at
tage føringen ved næste uges G20-topmøde for statsoverhoveder
for at bringe et nyt, retfærdigt, globalt finanssystem til
verden, farer briternes håndlanger, Barack Obama, rundt i en
sindsforstyrret tilstand og forsøger at fremme handelsaftalen
Trans Pacific Partnerskab (TPP) og andre lige så vanvittige,
døde politikker, der er dømt til undergang. Hvide Husregeringsfolk Ben Rhodes og Josh Earnest gjorde det i denne
uge over for reportere klart, at Obama vil sætte TPP på toppen
af sin dagsorden, når han mødes med verdens ledere i Kina til
G20-topmødet. De øvrige hovedpunkter på hans dagsorden er: at
gøre fremstød for krig i det Sydkinesiske Hav, baseret på den
Internationale Voldgiftsrets ulovlige afgørelse, samt at banke
aftalen fra klimaforandringskonferencen i Paris igennem.
Alle de tydelige tegn på en umiddelbart forestående,
transatlantisk nedsmeltning inden årets udgang er til stede.
Den i sidste øjeblik indgåede aftale for at redde Italiens
Monte dei Paschi bank er i færd med at smuldre, og JPMorgan
Chase gør nu fremstød for en bail-in (ekspropriering af

bankindskud) af den private sektor for at undgå, at den
italienske banksektor bliver udslettet. Den italienske
premierminister Renzi skal på onsdag mødes med den tyske
kansler Merkel i endnu et forsøg på at indgå en rådden aftale
for at opretholde de bankerotte banker. Tirsdag advarede
Bloomberg News om, at derivatmarkedet har kurs mod en
nedsmeltning.
Under
overskriften,
»Gjorde
Brexit
derivatmarkedet giftigt?«, bemærker Bloomberg, at ingen, der
spekulerer på valutakurs-fluktuationer mellem det britiske
pund og euroen, havde forudset resultatet af Brexitafstemningen. CNBC rapporterede tirsdag, at »banker forbereder
sig til en økonomisk atomvinter« og udarbejder nødplaner, hvis
’det værste’ skulle indtræffe, som forudser det totale
sammenbrud af eurozonen og enden på den Europæiske Union
gennem en hel række andre exit-afstemninger over hele Europa.
Glass-Steagall er det første, uomgængelige skridt i både USA
og Europa for at afvende et finansielt lavineskred. Med
upartiske lovforslag fremsat i begge kongressens huse, og med
både det Demokratiske og Republikanske Partis valgplatform,
der kræver en genindførelse af Glass-Steagall, har vi nu det
rette øjeblik for seriøs og korrekt udtænkt handling.
Kongressen vender tilbage til Washington næste tirsdag, den 6.
september. Der kan ikke komme nogen genoplivning af regulær
produktivitet i den døende amerikanske og europæiske økonomi
uden først at fjerne hele derivatboblen og genetablere
fungerende kommercielle banker, gennem hvilke enorme mængder
kredit kan kanaliseres til vital infrastruktur, forskning og
udvikling. Frem for alt må USA’s rumprogram fuldt ud
genoplives, så USA kan tilslutte sig Kina, Rusland, Indien og
andre nationer, der allerede er fuldt ud forpligtet over for
det, som den store rumforsker Krafft Ehricke kaldte »den
udenjordiske forpligtelse«.
På fredag og lørdag finder Vladivostok Østlige Økonomiske
Topmøde sted, som dagen efter efterfølges af åbningen af G20topmødet for statsoverhoveder i Hangzhou, Kina. Man er

allerede ved at komme på linje på globalt plan, centreret
omkring den bydende nødvendige eurasiske udvikling. Men for at
denne alliance virkeligt kan lykkes, må USA og Europa bringes
med om bord. Det betyder, at de må opgive enhver politik, der
er associeret med det Britiske Imperium, og som på det seneste
er kommet til udtryk gennem præsident Obamas sindsforvirrede
planer om at genoplive et allerede dødt system.

