USA og Europa: Det er GlassSteagall versus en finansiel
nedsmeltning
af
de
transatlantiske økonomier,
med massedød i befolkningen
til følge
Hr. LaRouche …»Hvis man ikke gennemtvinger Glass-Steagall, som
udgangspunkt for en sådan total omstrukturering af hele USA’s
finansielle og monetære system«, og selvfølgelig også
udstrækker det til Europa; »så vil et enormt antal mennesker
dø. Det er den enkle kendsgerning.«
Uddrag af LaRouchePAC Fredags-webcast, den 2. september 2016.
Hele webcastet inkl. engelsk udskrift
http://schillerinstitut.dk/si/?p=14486

kan

ses

her:

Matthew Ogden: God aften. Det er den 2. september 2016, og
dette er vores ugentlige fredags-webcast på larouchepac.com.
Med mig i studiet i aften har jeg Jeffrey Steinberg fra EIR,
og via video to medlemmer af LaRouchePAC Politiske Komite:
Dave Christie fra Seattle, Washington, og Diane Sare fra New
York City-området. Velkommen til jer begge to.
Vi havde en diskussion med Lyndon og Helga LaRouche for et par
timer siden. Det er helt klart, at vi står ved et punkt, hvor
tre, meget afgørende initiativer, som LaRouche-bevægelsen har
stået i centrum for i flere år, nu kulminerer. For det første
står vi umiddelbart foran G20-topmødet; topmødet i Vladivostok
er i gang; og to uger efter disse begivenheder træder FN’s
Generalforsamling sammen. Det er helt åbenlyst, at man tager
initiativerne til at skabe en ny, finansiel arkitektur for
planeten omkring udviklingen af den Nye Silkevej. Jeg vil blot

ganske kort nævne, at, hvis man ikke har set den endnu, så har
vi en fremragende, ny, 20 minutter lang video (på
larouchepac.com – se den danske hjemmeside, inkl. udskrift:
http://schillerinstitut.dk/si/?p=14429) »Den Nye Silkevej
bliver til Verdenslandbroen«. Den går i dybden med meget af
indholdet i EIR’s rapport af samme navn. Den må I bestemt se,
hvis I ikke allerede har.
På hjemmefronten har vi en meget intens kampagne, der nu
optrappes, for at genindføre Glass-Steagall; og for at styre
kræfterne til at gennemtvinge denne vedtagelse, før
præsidentvalget finder sted. Dernæst har vi kampagnen for at
genåbne en fuld undersøgelse af angrebene den 11. september
(2001); med frigivelsen af de 28 sider må man nu gå videre med
at forfølge [frigivelsen] af de ti tusinder af sider, der
fortsat tilbageholdes. På denne front befinder vi os nu én uge
fra 15-års dagen for disse forfærdelige angreb den 11.
september, og vi vil se en række koncerter, der vil finde sted
i New York City – det kan Diane fortælle meget mere om – med
en opførelse af Mozarts Rekviem, som vil blive opført i
Brooklyns katedral, i en stor kirke i Manhattan og andre
steder, for at holde en mindehøjtid for ofrene for disse
angreb, og for at bringe retfærdighed [for dem]. Dette vil
finde sted samtidig med et strategisk seminar, der sponsoreres
i New York City om samme emne. Og samtidig foregår der et
kraftigt initiativ for at gennemtvinge en afstemning i
Repræsentanternes Hus – forhåbentlig i næste uge, før
mindedagen – om JASTA-lovforslaget (Justice against State
Sponsors of Terrorism Act; Loven om Retsforfølgelse af
statslige sponsorer af Terrorhandlinger). Kongressen vender
tilbage fra ferie i næste uge.
Som en del af dette fremstød var tidligere senator Bob Graham
i Washington D.C. i forgårs, hvor han deltog i en
betydningsfuld pressekonference, som han holdt i National
Press Club. Både Jeff Steinberg og jeg selv havde mulighed for
at deltage i konferencen, og vi vil fremlægge nogle uddrag af

denne pressekonference som en del af vores udsendelse i aften.
Men før vi kommer til det, vil jeg gerne begynde med den
diskussion, vi havde med hr. LaRouche for blot et par timer
siden; især om nødvendigheden af at lancere en omgående
mobilisering omkring genindførelsen af Glass-Steagall. Så for
at introducere dette spørgsmål, vil jeg læse det spørgsmål, vi
har fået fra institutionelt hold til i dag, og som blev
forelagt hr. LaRouche. Jeg vil bede Jeff Steinberg om at
uddybe det, som hr. LaRouche sagde som respons til dette
spørgsmål. Det lyder:
»Hr. LaRouche, De har advaret om, at, med mindre USA’s Kongres
handler – og handler her i september – for at genindføre
Glass-Steagall som det første skridt i en langt større
omskabelse af den økonomiske og monetære politik, så har hele
det transatlantiske system kurs mod en nedsmeltning. Vil De
venligst uddybe vigtigheden af at vedtage Glass-Steagall under
den næste Kongressamling, umiddelbart efter Labor Day (mandag,
den 5. september)?«
Jeffrey Steinberg: Hr. LaRouche var meget ligefrem; han sagde:
»Hvis man ikke gennemtvinger Glass-Steagall, som udgangspunkt
for en sådan total omstrukturering af hele USA’s finansielle
og monetære system«, og selvfølgelig også udstrækker det til
Europa; »så vil et enormt antal mennesker dø. Det er den enkle
kendsgerning.« De europæiske storbanker, der er fuldstændig
viklet ind i de store Wall Street-banker, har en beholdning
til nominelt billioner, hvis ikke hundreder af billioner af
dollars, af derivater og insolvente lån og anden
hasardspilsgæld, så vil man ikke have nogen som helst mulighed
for på nogen som helst måde at omstøde den situation, vi har i
USA’s økonomi lige nu; og det samme er tilfældet for Europa.
Nemlig [den situation], at der er et sammenbrud i
produktiviteten; tro ikke på tallene for jobskabelse, for
virkeligheden er den, at 93,5 millioner jobkvalificerede
amerikanere i den arbejdsføre alder står uden arbejde. For de
har opgivet at finde et job; og de er derfor aldrig blevet

talt med i arbejdsstyrken i det hele taget. Hertil kommer, at
et voksende antal mennesker nu finder, at de er henvist til at
arbejde deltids; undertiden et par timer om dagen i flere
forskellige jobs, fordi der ikke er nogen fuldtidsjobs inden
for produktion til rådighed i økonomien. Der er en masse
parasit-jobs; der er en masse andre jobs, der, i en sund,
voksende økonomi, ville være nødvendige og nyttige. Men, når
man har et sammenbrud i produktion, som vi har i USA og
Europa, og når man oven i dette lægger denne form for massive
bankkrise – en finansboble, der overgår den i 2008; så har man
en perfekt storm for noget, der vil resultere i massedødsfald.
Glass-Steagall er det første skridt; det er på ingen måde
totaliteten af det, der må gøres. Hr. LaRouche har fremlagt de
Fire Nødvendige Love, fire hovedinitiativer, der må tages for
at genrejse produktiviteten; for at skabe ægte, produktive
jobs. Men udgangspunktet må være at opbryde og udskille de
legitime, kommercielle bankfunktioner fra de spekulative
aktiviteter, der fuldstændigt har plyndret de kommercielle
bankers indskyder-grundlag, siden Glass-Steagall blev ophævet
(1999). Begge
Republikanere)

de politiske partier (Demokrater
har i deres valgplatforme støttet

og
en

genindførelse af Glass-Steagall; dette var ikke bare en
rutineting. Der var en kamp under Republikanernes konvent
mellem folkene i Platform-komiteen; der var et aggressivt
fremstød for at gennemtvinge en vedtagelse af Glass-Steagall.
Så begge partier har taget stilling. Der er lovforslag fremsat
i begge Kongreshuse, og man skal og må vedtage det; ikke efter
præsidentvalget, og ikke under ’lame duck’-sessionen, men i
løbet af den kommende 2-3 uger lange periode, der starter på
tirsdag, den 6. september, den aften, hvor Kongressen vender
tilbage. Onsdag bliver den første, hele dag, hvor Kongressen
har sammentræde. Dette må være én af denne Kongressamlings
allerførste handlinger i løbet af denne overgangs-samling; og
det vil ikke ske, med mindre der finder en total mobilisering
af det amerikanske folk sted. Der er betydningsfulde
institutioner, fra AFL-CIO (USA’s største fagforening) og til

diverse borgerrettighedsgrupper, der er med os i dette
spørgsmål om Glass-Steagall. Men det kræver en absolut
fokuseret og hård og laserlignende intervention. Og der er nok
ikke noget, der opsummerer dette mere klart end det, som hr.
LaRouche gentagne gange har sagt i løbet af de seneste dage:
Nemlig, at, hvis man ikke vedtager Glass-Steagall; hvis man
ikke intervenerer for at sikre, at Kongressen gør det, så kan
man dø som følge af det.

