Og nu til den virkelige kamp
– imod Wall Street
Leder fra LaRouchePAC, 8. november, 2016 – Med begyndelse i
sin Internet-udsendelse efter valget, kl. 1:00 EST onsdag,
mener LaRouchePAC, at amerikanerne nu kan genoptage den kamp,
der virkelig har betydning for deres fremtid og nationens
overlevelse.
De kan fortsætte, hvor de slap, med at rette op på kampen mod
terrorisme, hvor de tvang den saudisk/britiske rolle ud i det
åbne denne sommer og besejrede præsident Obamas forsøg på at
nedlægge veto mod »Loven for juridisk retfærdighed mod
sponsorer af terrorisme« (JASTA). Der er nu en mulighed for at
vinde juridisk retfærdighed mod Wall Street, begyndende med en
ny Glass/Steagall-lov.
Både Donald Trump, der har lovet at genindføre Glass-Steagall,
og Hillary Clinton, der er imod en sådan genindførelse på
vegne af Wall Street, vidste, at dette er et spørgsmål om en
umiddelbart afgørende handling for amerikanerne. Den tidligere
chef for Commodity Futures Trading Commission[1], Bart
Chilton, blev i et Bloomberg-interview på valgdagen spurgt, om
der var nogen af Trumps politikker, der kunne være stærke nok
til at blive vedtaget af Kongressen under et Hvide Hus med
Clinton. Chilton svarede, »Dette er overraskende – men Donald
Trump var ikke særlig klar om ret meget i sit program, men der
var én ting, han udtalte sig klart om: at bringe
Glass/Steagall-loven tilbage.«
Det repræsenterer økonomisk retfærdighed, som et stort antal
amerikanere ønsker og nu virkelig kan kæmpe for.
Onsdagens Internet-udsendelse på https://larouchepac.com vil
gøre det klart, hvad en succes i denne kamp kan føre til. Vi
må have udstedelse af statskredit til produktiv beskæftigelse

og produktivitet, ved at iværksætte højteknologiske
infrastrukturprojekter. Dette behøver igen en »videnskabelig
drivkraft« for en økonomisk genrejsning, med opnåelse af
fusionskraft og udforskning af rummet som videnskabens
fremskudte grænser. Det betyder et samarbejde med de asiatiske
magter omkring den »Nye Silkevejs« projekter, både på Jorden
og i rummet.
Amerikanerne er enige om dette: om beskæftigelse, der er
produktiv og må give bedre løn; om en ny, national
infrastruktur; om at afslutte 15 års uophørlige, katastrofale
krige under Bush og Obama.
Vi står over for de næste to måneder, hvor vi stadig har en
Wall Street-marionet i Det Hvide Hus; og måske vælges endnu en
sådan til hans efterfølger. At Barack Obama fuldstændig har
svigtet det amerikanske folk og efterladt dem økonomisk
ødelagt og døende, siden krakket i 2008, blev ligefremt
indrømmet af Bill Clinton selv under en privat fundraiserbegivenhed for et år siden, i skadende bemærkninger, der
sluttelig, men først på valgdagen, blev offentliggjort.
Og Hillary Clinton »er ikke Bill«; efter i fire år at have
tjent som Obamas »marionet for marionetten«, er hun blevet en
rig kvinde ved at få betalt enorme summer for at tale ved 50
hemmelige strategimøder for Wall Streets og City of Londons
topbankierer. Hun tilhører Wall Street; de har ærligt og
redeligt købt hende. Det amerikanske folk kan ikke se hen til
hende for noget som helst. Kun krig: Obamas politik, i en
eskaleret form, med krige og provokationer imod Rusland og
Kina.
Uanset, hvem, der har
millioner af amerikanere
afhænger af deres egne
forhåbningsfulde nok, til

»vundet« præsidentvalget, så har
forstået, at nationens fremskridt nu
handlinger; og at de er rede, og
at handle.
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[1] uafhængigt regeringsorgan, der regulerer handel med
futures og optioner på råvaremarkedet

