Vesten
kan
ikke
længere
skjule det
transatlantiske finanssystems
sammenbrud
Leder fra LaRouchePAC, 4. oktober, 2016 – Overskrifter i den
førende presse i Europa og USA gør det meget klart, at
Finansherrerne over Wall Street og City of London ikke længere
kan skjule det umiddelbart forestående og uundgåelige kollaps
af deres finansielle system. Tag dagens Die Welt: »Deutsche
Bank truer den amerikanske regering med systemisk kollaps.«
Eller Bloomberg: »Eksistentiel trussel imod den økonomiske
verdenorden overskygger IMF-diskussioner.« Artiklen i
Bloomberg omhandler IMF’s World Economic Outlook, den årlige
gennemgang af verdensøkonomien, og som blev offentliggjort i
dag forud for det årlige IMF-møde, der finder sted i denne
weekend i Washington, D.C.
Det bedste ville være at henvise til den aktuelle krise som
»Ét minut over Midnat«, snarere end ét minut før. »De kan ikke
skjule det«, sagde Lyndon LaRouche i dag. »De er håbløst
bankerot.«
Problemet med udtalelserne fra IMF om krisen er imidlertid, at
deres forslag til, hvad man skal gøre ved det, simpelthen er
mere af de samme politikker, som forårsagede sammenbruddet i
første omgang. For at retfærdiggøre dette, er de nødt til at
lyve om årsagen. Transformationen af vestlige storbanker til
uregulerede spillekasinoer gennem at ophæve Glass-Steagall i
1990'erne nævnes aldrig, alt imens den paniske gennemførelse
af massiv pengetrykning og negative renter til at holde sammen
på for-store-til-at-lade-gå-ned-bankerne i de seneste år, på
bekostning af den virkelige økonomi, bliver ordineret som
løsningen snarere end årsagen.
Ironisk nok bliver fremkomsten af populisme i hele Europa og

USA beskrevet som krisens årsag, snarere end dens resultat.
"Næret af stagnerende lønninger og aftagende jobsikkerhed,
truer det populistiske oprør med at svække en verdensøkonomi,
som, iflg. IMF’s administrerende direktør Christine Lagarde,
allerede er 'svag og skrøbelig'«, skriver Bloomberg.
IMF kræver løsninger i form af tre punkter: flere frigjorte
penge (negative renter), flere offentlige udgifter
(kvantitative lempelser), samt strukturreformer (en eufemisme
for anti-arbejdsmarkedspolitik). Det er faktisk, hvad der
allerede finder sted i det transatlantiske område. Financial
Times erkendte tirsdag, at »I årets sidste tre måneder
forventes Storbritannien, Japan og Europa sammenlagt at slå
mønt (trykke penge) for $506 milliarder til opkøb af
værdipapirer – det største kvartalsvise beløb, der er trykt
siden starten af den amerikanske Centralbanks, Federal
Reserves, program for kvantitativ lempelse i 2009.«
Lige så vel som, at kendsgerningen om sammenbruddet ikke kan
skjules for offentligheden, således kan og må den eneste
mulige løsning fremlægges for befolkningen og den lovgivende
magt (parlamenterne) i hele USA og Europa – nemlig den, at
gøre en ende på det nuværende, bankerotte system ved hjælp af
den selv samme metode, som Franklin Roosevelt gennemførte, da
han i 1933 tiltrådte sit embede som præsident. Den omgående
genindførelse af Glass-Steagall er den eneste metode til at
redde de vestlige nationers kommercielle banksystem. Det vil
betyde afslutningen af de fleste af Wall Streets og Londons
TBTF-bankers eksistens – men den eneste måde, hvorpå de
virkelige mennesker, der er indfanget i den massive boble, kan
redde livet, er at sørge for, at boblens kollaps sker på en
lovmæssig måde, der gør det muligt for banktilsynsmyndigheder
at skelne mellem hasardspillerne og så dem, der blev narret
til at betro deres opsparing og pensioner til de kriminelle
institutioner.
Så begynder det virkelige arbejde – det glædelige arbejde med
at opbygge en nation. Gennem en genoprettelse af »det

Amerikanske System« for statslig bankpraksis, som det blev
udviklet af Alexander Hamilton, og udstedelse af kreditter
gennem dette system til at skabe produktiv beskæftigelse og en
forøgelse
af
reel
produktivitet
gennem
øget
energigennemstrømning (i produktionsprocesserne, -red.), kan
nationen genrejses økonomisk. At genoprette Amerikas tabte
engagement mht. videnskabens fremskudte grænser, gennem
udvikling af fusionskraft og en genoplivning af vores
rumprogram, vil give vore børn den nødvendige fremtid, befriet
fra Obamas narkotika-befængte modkultur, og genintroduceret
til klassisk musik og klassisk kultur, både vores egen kultur
og kulturen hos vore naturlige allierede i Kina, Rusland,
Indien og Mellemøsten, så vel som også de nyligt fremgangsrige
nationer i Afrika og Latinamerika.
Det faktum, at, hvis man ikke opnår disse udviklinger nu, før
den vanvittige valgproces er afsluttet i USA, så vil det snart
føre os til en global krig, må adresseres. Aldrig har verden
været tættere på atomkrig i takt med, at Obama og hans
forsvarsminister »Atom-Ash« Carter deployerer verdens mest
avancerede militære våben helt frem til de russiske og
kinesiske grænser, samtidig med, at de lancerer et program
formedelst $1 billion til at genopbygge hele USA’s
atomvåbenarsenal. Carter insisterer på, at USA må opretholde
en atomar »førsteangrebs«-kapacitet til at imødegå truslen fra
russisk side om en imaginær, konventionel invasion af NATO.
Faktisk træffer Obama og hans krigsparti nu forberedelser til
krig mod russiske og syriske styrker i Syrien; en krig, som
omgående kunne fremprovokere en verdenskrig.
Denne galskab har intet med den ikkeeksisterende trussel om
militær aggression fra Ruslands eller Kinas side at gøre, men
derimod med den meget reelle »trussel« imod det angloamerikanske, finansielle imperium, som Rusland, Kina, Indien
og deres BRIKS-partnere har skabt. Med støtte fra næsten alle
udviklingslande på Jorden, er disse nationer ved at skabe et
nyt paradigme for verden, centreret omkring Kinas
udviklingspolitik med Den Nye Silkevej og samarbejde om at

komme narkotika og terrorisme i hele verden til livs.
Afsløringen af Obamas åbenlyse støtte til terrorister og
deres sponsorer, med hans (underkendte) veto af JASTA-loven,
åbner vejen for, at han kan fjernes fra embedet for «høje
forbrydelser og forseelser« (»high crimes and misdemeanors«,
–red.).
USA og Europa kan og må slutte vanviddet og tilslutte sig det
nye paradigme.

