Glass-Steagall
umiddelbart
efter valgdagen; Obama kan
overvindes
Leder fra LaRouchePAC, 2. november, 2016 – Som Lyndon LaRouche
bemærkede tirsdag, så vil et oprigtigt valg vise, at
amerikanerne afviser Barack Obama og enhver fortsættelse af
hans »eftermæle«. De hader dette eftermæle, som er evindelige
og kostbare krige, Wall Streets straffrihed, økonomisk
stagnation og afindustrialisering og ligegyldighed over den
hærgende afhængighed af opiater og heroin, med dens
følgesvend, fortvivlelsen. Der er en følelse i den amerikanske
befolkning, at, med dette mareridt af et valg bag sig, kan og
må de skabe store forandringer. Larouche sagde i dag, at, selv
om disse forandringer endnu ikke er afgjort, så er meget mere
nu muligt.
Blandt millioner af opvakte og intelligente borgere er der nu
en underdønning til fordel for at bryde Wall Streets kasino,
ved at genvedtage Franklin Roosevelts Glass/Steagall-lov – for
juridisk retfærd, og for muligheden for at investere kredit i
økonomien, for en produktiv, økonomisk genrejsning.
Dette fremgår af opinionsundersøgelser af det Demokratiske
Partis vælgere; af Donald Trumps løfte om at genindføre GlassSteagall, i en tale den 27. okt.; af partierne valgplatforme;
af kandidater i kapløb til Kongressen, og som forpligter sig
til at genindføre Glass-Steagall og kredit til infrastruktur,
i Hamiltons tradition.
Obama har åbenlyst til hensigt at bruge den ’handlingslammede’
(’lame duck’) periode, der begynder den 9. november, til at
forsøge at tvinge sin sidste fornærmelse igennem Kongressen –
en Wall Street-»handelsaftale«, der er blevet afvist af
vælgerskaren og kandidaterne generelt. Det er Trans-Pacific

Partnerskab, TPP, der tilsigter at være hans våben til at
isolere og provokere Kina til krig.
Men, han kan overvindes, hvis amerikanerne i stedet insisterer
på, at Kongressen vedtager Glass-Steagall umiddelbart efter
valget. Det vil forhindre Obama i at fjerne endnu flere
produktive, amerikanske jobs; men det vil gøre mere end det.
Det vil åbne døren til det, EIR’s stiftende redaktør, Lyndon
LaRouche, kalder »fire hovedlove til at redde USA« –
begyndende med Glass-Steagall og en nationalbank til
produktive projekter med ny infrastruktur, efter Hamiltons
principper.
Obamas lydighed over for Wall Street, og så hans konstante
krige og dronedrab, hans dødsens farlige provokationer imod
Rusland og Kina, er to sider af samme sag. Hillary Clinton
fortsætter dem. De er lige så klart fejlslagne politikker,
både økonomisk og strategisk – flere og flere asiatiske lande
og nogle lande i Europa lægger kursen for deres økonomiske
planer om, til at samarbejde med Kina og Rusland – som USA
også burde gøre!
Og, lige så klart afviser det amerikanske folk disse
politikker. Med Glass-Steagall kender millioner af amerikanere
begyndelsen på det, de ønsker i stedet, nemlig udløseren for
en tilbagevenden til fremskridt.
Lad os til Obamas eftermæle føje, at han var den præsident,
der ikke kunne beskytte Wall Street mod Glass-Steagall.
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LaRouchePAC’s massive effekt: Kandidater kræver Glass-Steagall
2. november, 2016 – Amerikanerne kræver en genindførelse af
Glass/Steagall-loven
for
at
lukke
Wall
Streets
kasinobankvirksomhed ned, i takt med, at de udtrykker stærk
opposition til præsident Barack Obamas og Hillary Clintons

krig-og-Wall Street-politik
* I en tale i Charlotte, NC, den 27. okt., krævede Donald
Trump Glass-Steagall: »Clinton-politikken bragte os den
finansielle recession – gennem at ophæve Glass-Steagall
[1999], fremme subprime-lånene og blokere for reformer af
Fannie og Freddie. Tiden er inde til det 21. århundredes
Glass-Steagall og, som en del heraf, en prioritering af hjælp
til, at afroamerikanske virksomheder kan få den kredit, de
behøver … Lige ret, og lige retfærdighed, for alle betyder de
samme regler for Wall Street. Obama-administrationen stillede
aldrig Wall Street til regnskab.«
* En opinionsundersøgelse, hvori deltog 1000 Demokratiske
vælgere i staterne Ohio, Pennsylvania, Florida og Missouri, og
hvor spørgsmålet lød, »hvad bør der gøres mht. Wall Streetbankerne«, viste, at 70 % sagde, »genindfør Glass/Steagallloven«. Opinionsundersøgelsen
november.
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* Den 1. nov. opslog kandidaten til Kongressen i Ohios 4.
Kongres-valgkreds, Janet Garrett, på sin hjemmeside et krav:
»Vi må vedtage Glass-Steagall og lancere en Ny National
Infrastrukturbank«. Garrett sagde, »Hvis jeg bliver valgt,
har jeg til hensigt at ’lægge kraftigt og omgående ud med’ et
angreb på det nuværende, økonomiske rod. Jeg vil anråbe ånden
fra Franklin Roosevelts Første Hundrede Dage og vil indstille
til, at USA’s Kongres tager to, omgående skridt, som jeg selv
vil deltage i:
»For det første: Vi må i Kongressen vedtage to lovforslag om
at genindføre Glass-Steagall, HR 381 og S. 1709. Jeg vil
omgående være medstiller af HR 381 … For det andet: Jeg vil,
straks, jeg indtræder i embedet, fremstille lovforslag til
skabelse af en ny Nationalbank for Infrastruktur, med de
tidligere sådanne succesrige institutioner som model.«
* Ligeledes 1. nov. udstedte den Demokratiske kandidat til

Kongressen for West Virginias 1. Kongres-valgkreds, Michael
Manypenny, følgende erklæring: »Jeg indstiller til, at
Kongressen vedtager Glass-Steagall, samt en National
Infrastrukturbank med $1 billion.« Han sagde, »under Franklin
Roosevelt blev nationen totalt genopbygget under New Deal og
den efterfølgende krigsoprustning. Utallige broer, veje og
offentlige bygninger blev i West Virginia … bygget med
finansiering fra FDR’s Reconstruction Finance Corporation
(svarer til en kreditanstalt for genopbygning, -red.) …
Ligesom dengang i 1930’erne, vil en generel politik for en
massiv forøgelse af infrastrukturudvikling skabe mange tusinde
jobs til arbejdere i mit distrikt og i hele nationen. Én
positiv effekt vil blive at gøre en ende på epidemien af
selvmord og misbrug af opiater, som resultat af fortvivlelse,
fremkaldt af stagnationen.«
Dette er de massive virkninger, i en forandret, politisk
situation, af LaRouchePAC’s mobilisering for Lyndon
LaRouches »fire hovedlove for at redde nationen«.

