Giv pokker i hypen omkring
Russia-gate
–
Lyt
til
LaRouche:
Statskredit nu!
Leder fra LaRouche PAC, 13. juni, 2017 – Mandag skar Lyndon
LaRouche igennem al snak frem og tilbage om infrastruktur – og
hysteriet omkring ’Russia-gate’ – og understregede:
Statskredit! Se at få udbetalingerne i gang! Om nødsituationen
i New York sagde han: »Der skal omgående udstedes statslig
finansiering til byggeri af ny infrastruktur i New York City.
Staten (i USA, ’federal government’, -red.) må gå ind og
overtage krisen; det er den eneste kilde til en lovmæssig form
for kredit til dette problem … Vi har hørt nok tale uden
konkrete specifikationer, uden, at der kommer reelle
betalinger på bordet. Det skal vedtages – både midlerne, og
deres anvendelse – nu.«
Uden for New York City – som udgør en vigtig national krise,
og hvis løsning hele nationaløkonomien afhænger af – indløber
der dagligt anmodninger om indgriben pga. de forfaldne
tilstande inden for transport, vand, elektricitet og alle
andre nødvendige, offentlige tjenesteydelser.
I går var senator Bob Casey (Dem.-Pennsylvania) ved
Monongahela-floden (nær Pittsburgh) for at opfordre Kongressen
og præsident Trump til at finansiere restaureringen af tre
gamle sluser, før der sker en fatal fejlfunktion. Disse
strukturer daterer sig tilbage til 1917, på en vandvej, der
endnu i dag, f.eks., fører 6 million tons kul om året til U.S.
Steel koksovnene i Clairton til det, der er tilbage af
områdets stålindustri. Restaureringen af sluserne begyndte for
25 år siden og er endnu i dag ikke færdig efter gentagne
udskydelser. Senator Casey fremlægger imidlertid ingen

overordnet plan for, hvordan de nødvendige arbejder skal
finansieres.
Der er ikke muligt, at nogle af de punkter, der ofte tales om
– det være sig partnerskaber mellem det offentlige og
privatsektoren (PPP’er), lokal- eller delstatsfinansiering, og
heller ikke ’frimarkeds-wing-dings’, kan, eller vil,
finansiere en genrejsning af nationaløkonomien. Wall Streets
krav om 10 + % i afkast, der skal komme fra bompenge, told,
afgifter, billetter osv., er fuldstændig umuligt. »Få
kendsgerningerne i orden« omkring dette, som LaRouche atter i
dag understregede.
Vi må løfte folk op til den rette fremgangsmåde. Dette
begynder med at genindføre Glass-Steagall til beskyttelse af
gavnlig, kommerciel bankvirksomhed, og fryse spekulativ
finansvirksomhed ud; etablér dernæst en statslig, national
kreditinstitution og udsted statslig og privat kredit til
storstilede, prioriterede projekter og aktiviteter, og lancér
en videnskabsmotor til fremme af rumforskning og forskning i
fusionskraft.
I New York City responderer ’folk på gaden’ med stor
forbløffelse og lettelse til ideen, ’Vi kan gøre dette her!’
Til gengæld stikker fjenderne af denne fremgangsmåde så meget
desto mere grelt ud.
I Senatet i dag var finansminister Steven Mnuchin ’en rotte i
hjørnet’ mht. Glass-Steagall. Under en høring om
statsbudgettet responderede han til spørgsmål fra senator
Bernie Sanders (Uafh.-Vermont) ved at sige, at der er tre
forskellige »Lovforslag til det 21. Århundredes GlassSteagall«, og han er modstander af sen. Elizabeths Warrens
lovforslag om genindførelse af Glass-Steagall, og også
forslaget fra Republikanernes partiprogram. Mnuchin sagde, at
der ikke bør være nogen tvungen adskillelse mellem kommerciel
bankvirksomhed og investeringsbankvirksomhed: »Vi mener, det
ville skade økonomien, at det ville ødelægge likviditeten på

markedet.« Med andre ord, Mnuchin er en dræber. Han støtter
med fuldt overlæg finansielle betingelser, der fører til tab
af liv og tab af fremtid for nationen.
I direkte opposition så vi lidt af »ånden fra Silkevejen« i
Iowa i går. Under et Iowa-Kina-symposium i Des Moines blev et
forståelsesmemo underskrevet mellem repræsentanter for
kinesiske og amerikanske tænketanke om at fortsætte med at
udveksle ideer for sammen at fremme deres respektive
økonomier. Den kinesiske generalkonsul fra Chicago
rapporterede om kinesisk involvering i varefremstilling,
handel og landbrugsanliggender i de ni midtvestlige delstater,
som han relaterer til. Trump-administrationen annoncerede
færdiggørelsen af Kina-USA-handelstraktaten, under hvilken
amerikanske eksport af oksekød til Kina nu kan begynde.
Xinhua, CGTN og andre kinesiske medier spørger, ’Er Iowa-Kina
modellen for den nye amerikansk-kinesiske relation?’
Den 21. juni vil Trump tale i Cedar Rapids, Iowa, ved et møde
i anledning af Terry Branstads, den tidligere guvernør for
Iowa, udsendelse til Kina som den nye amerikanske ambassadør
til Kina. Branstad er mangeårig ven til præsident Xi Jinping.
Vi opfordrer folk til at hæve sig op over, og besejre,
Trumpgate/Russiagate-operationen og den onde, britiske
imperieflok, der står bag den. Som Vladimir Putin sagde herom,
i første afsnit af hans interview til Oliver Stone i går
aftes: Den anti-russiske hype i USA er tåbelig. Det kan måske
give dem en fordel på kort sigt, men problemet med dem er, at
de nægter at se 25, 50 år ud i fremtiden og konsekvenserne af
deres handlinger. Vi må have samarbejde.
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