LaRouchePAC’s massive effekt:
Kandidater
kræver
GlassSteagall
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.

blev

rapporteret

den

1.

* 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«.

