Glass-Steagall-lovforslag
fremsat i USA’s Kongres
– Nu skal loven vedtages
sammen med LaRouches Fire
Love
Leder fra LaRouchePAC, 1. februar, 2017 – Tre udviklinger
fandt i dag sted i Washington, D.C., som satte scenen for et
politisk opgør, der vil afgøre, om USA’s økonomi, og nationen
USA, vil overleve.
Den første udvikling: Kongresmedlem Marcy Kaptur annoncerede
genfremsættelsen af sit Glass/Steagall-lovforslag i den
aktuelle, 115. nationale kongressamling, med 26 medsponsorer.
Hun holdt også en højtprofileret pressekonference sammen med
kongresmedlemmerne Walter Jones, Tulsi Gabbard og Tim Ryan,
hvor hun udtalte: »Præsident Donald Trump har under sin
valgkamp, i Charlotte, North Carolina, krævet en
’Glass/Steagall-version for det 21. århundrede’. Vi har en
forpligtelse til at arbejde sammen med ham for at gennemføre
dette.«
Dette er præcis den form for tværpolitisk fremstød, der kræves
for at tvinge Det britiske Imperium og Wall Street til at
sluge den medicin, de afskyer – men som landet og verden så
desperat behøver.
Den anden udvikling: Pressetalsmand for Det Hvide Hus, Sean
Spicer, responderede til EIR’s Bill Jones’ forespørgsel om,
hvorvidt præsident Trump stadig støtter Glass-Steagall, som
han i valgkampagnen tilbage i oktober 2016 havde erklæret, at
han gjorde. Jones refererede til de »tvetydige« udtalelser fra
den nominerede finansminister, Steven Mnuchin, hvis

godkendelseshøring i Senatet i øjeblikket pågår. Spicer
forsikrede Jones og det forsamlede pressekorps om, at Trumps
politik fortsat er »konsekvent« omkring Glass-Steagall.
Den tredje udvikling: Det skammelige syn af de Republikanske
medlemmer af Senatets Finanskomite, der rev deres egen
regelbog i stykker, for at godkende nomineringen af Steven
Mnuchin, der er i åbenlys opposition til Glass-Steagall, til
posten som finansminister, på trods af den kendsgerning, at
ikke én eneste Demokratisk senator var til stede – en åbenlys
overtrædelse af Senatets regler. Denne manøvre har de facto
indført et parlamentarisk system i Washington – i det mindste
for indeværende. Nomineringen af George Soros’ øksemand
Mnuchin går nu videre til det fulde Senat til vedtagelse, med
mindre én senator – en hvilken som helst senator – kræver, at
spørgsmålet sættes i »venteposition«.
I dag sagde Lyndon LaRouche til medarbejdere, at GlassSteagall er fjendens mest sårbare punkt, og at vi må
virkeliggøre hensigten i Kongressen som helhed, med en klar
politisk programerklæring i dette spørgsmål. Dét tager vi
først, sagde han; vi kan få et flertal imod dem, og dernæst gå
videre til resten af de Fire Love, der kræves for en national
og international, økonomisk genrejsning.
Under den samme diskussion med medarbejderne understregede
Helga Zepp-LaRouche, at vores mobilisering både må gå meget
hurtigt frem for, inden for de næste 24 timer, at finde
senatorer, der vil kæve spørgsmålet om Mnuchins godkendelse
sat på »venteposition«; og også gå i dybden, for at opnå en
omgående tilbagevenden til Glass-Steagall og LaRouches Fire
Love. Dette spørgsmål om Glass-Steagall er den ene af to,
centrale politiske kampe, der må vindes i, og omkring, den
tiltrædende Trump-administration, understregede hun. Den anden
politiske kamp er at komme væk fra randen af termonuklear krig
med Rusland og Kina, som Bush’ og Obamas politik har skabt,
baseret på en genetablering af en fornuftig relation mellem
USA og Rusland.

Trump gør betydelige tiltag i denne henseende, som det atter
blev understreget af Kremls talsmand Dmitri Peskov, der roste
den »gode og konstruktive« telefonsamtale, som Trump og Putin
havde den 28. januar. Og det voksende hysteri hos talsmænd for
Det britiske Imperium og Wall Street, der hyler op om, hvordan
Trump har skabt »exceptionel usikkerhed« for dem ved at
samtale venskabeligt med Putin, viser, at der gøres reelt
fremskridt.
Tiden er nu inde til at gøre Det britiske Imperiums værste
mareridt til sandhed, i begge disse spørgsmål.
(Video: Pressekonference med Marcy Kaptur, Tulsi Gabbard,
Walter Jones, Tim Ryan).
https://www.youtube.com/watch?v=xFH1MwhxOQk

