Med
nedsmeltningen
af
derivater
under anmarch, må Vesten
slutte sig
til Putins verden
16. august 2016 (Leder) – Den Internationale Betalingsbank
(BIS) har forberedt et dokument til det forestående G20topmøde for statsoverhoveder i Kina, med en advarsel om, at en
nedsmeltning af derivatmarkedet kunne ske når som helst, og at
clearinghouse-systemet (CHIPS) er totalt uforberedt til at
håndtere et sådant chok. Husk på, at Deutsche Bank har den
største eksponering til derivater af alle banker i verden, og
den har modparts-kontrakter med næsten alle TBTF-banker i USA,
Europa og Japan – og Deutsche bank er korrekt blevet beskrevet
som en »dead bank walking« (en ’bank på dødsgangen’). De
bedste estimater lyder, at den globale derivathandel stadig
ligger på et godt stykke over en billiard dollar, selv efter
tab i år, der allerede har hobet sig op.
På dette sene tidspunkt er der kun én mulighed tilbage for det
gennemført bankerotte transatlantiske system: Genindfør GlassSteagall, afskriv alle derivatkontrakterne, gå tilbage til et
fastkurssystem à la Bretton Woods, og lancer en massiv
anlægsinvestering i projekter, der understøtter reel
produktivitet gennem statslige bankmetoder i traditionen efter
Hamilton, inklusive en forceret indsats for at opnå
fusionskraft. Dette er hjertet i Lyndon LaRouches Fire
Kardinallove.
Det betyder, med hensyn til den virkelige verden, at Vesten må
opgive det afdøde, britiske system og endelig tilslutte sig
det nye, eurasisk-centrerede system, der hastigt er ved at

manifestere sig, under Ruslands præsident Vladimir Putins
overordnede lederskab og gennem virkeliggørelsen af Kinas
program for ’Ét bælte, én vej’ (OBOR). I mandags startede det
første kølegodstog ud fra den kinesiske havn Dailan, med
destination Moskva, en rejse på 8.600 kilometer, som vil blive
klaret på henved ti dage. Dette er den seneste gren af OBOR og
sætter fokus på samarbejdet mellem Rusland og Kina.
Under diskussioner med europæiske kolleger den 15. august
erklærede Lyndon LaRouche, at vi befinder os på randen af en
stor sejr for menneskeheden. De eurasiske nationer, forklarede
han, er i færd med at etablere en gruppering, centreret
omkring ledende nationer i det asiatiske Stillehavsområde,
nationer, som er i voldsom vækst, i skarp kontrast til andre
områder af verden, der er syge og døende rent økonomisk.
Sydamerika er blevet overtaget af voldtægtsforbrydere,
Frankrig er en fiasko, Spanien er en katastrofe. Fokus må være
på de ledende nationer, som har taget initiativet i denne
udviklingsproces. Putin, fortsatte LaRouche, er trådt frem som
en drivkraft i denne eurasiske alliance. Der er kræfter, der
er i bevægelse internt i USA, især i Manhattan, og som kan
tilslutte sig indsatsen under anførsel af Eurasien for at
knuse det britiske system, der har været menneskehedens fjende
i de forgangne århundreder. Tyskland må, hvis det ønsker at
overleve, tilslutte sig denne eurasiske udvikling, hvilket
betyder at dumpe enhver politik associeret med Merkel og
Schäuble.
Den russiske præsident Putin har, i løbet af de seneste år,
spillet en afgørende rolle i organiseringen af en magt,
hovedsageligt bestående af nationer centreret i Eurasien, og
som er i færd med at få karakter af en militærmagt, der kan
ændre alt og kan vinde krigen for fred.
I de kommende uger vil denne fremvoksende alliance være i
centrum for en række historiske møder: Det Østlige Økonomiske
Forum i Vladivostok, Rusland; G20-mødet for statsoverhoveder i
Kina; Kina-ASEAN-mødet for statsoverhoveder i Laos; FN’s

Generalforsamling i New York City; og BRIKS-mødet for
statsoverhoveder i Indien. Denne aktivitetstæthed fra nu og
frem til midten af oktober byder på en enestående mulighed
for, at dette nye, fremvoksende, globale lederskab kan
fastlægge historiens kurs og gøre en ende på det bankerotte,
britiske system.

