Præcis hvorfor hader Wall
Street den Nye Silkevej og
Lyndon LaRouche?
Leder fra LaRouche PAC, 18. sept., 2017 – Endnu et sammenbrud
truer Wall Street/City of Londons finanssystem, og advarslerne
om det kommer nu hurtigere og hurtigere, fra IMF til den
Internationale Betalingsbank og til Storbritanniens Adam Smith
Institute, hvis rapport i sidste uge kaldte det for »en
ulykke, der blot venter på at ske«. Selv en af de største af
disse banker, Deutsche Bank, advarer nu også om de gigantiske
bobler og en »pludselig korrektion, der kunne destabilisere
finanssystemet«. Henved 10 – 20 % af selskaberne i USA og
Europa vil gå bankerot ved enhver signifikant stigning i
rentesatserne, advarer de – Federal Reserve vil sandsynligvis
udløse denne stigning i denne uge.
Tiden er inde til at huske på, at Lyndon LaRouche holdt en
dramatisk, international udsendelse med en advarsel, i 2007:
»Der er ingen mulighed for, at det nuværende finanssystem ikke
kollapser, ingen! Det er færdigt! Det nuværende finanssystem
kan ikke fortsat eksistere, under nogen omstændigheder, under
noget præsidentskab, under noget lederskab, eller under noget
lederskab blandt nationer. Kun en fundamental og pludselig
ændring i det globale, monetære finanssystem vil forhindre et
generelt og omgående kædereaktionslignende kollaps.« I samme
udsendelse forklarede han – inkl. mht. lovgivende tiltag fra
USA’s side – hvad der kunne have stoppet dette forfærdelige
sammenbrud i 2008.
Nu har han igen forklaret det.
Der er tre lande, hvis lederskab må forhindre endnu et styrt
ud i kaos og massearbejdsløshed som i 2008: Kina, der kom
igennem dette kaos og har været drivkraft bag størstedelen af

det økonomiske fremskridt siden da, med globale
infrastrukturprojekter; USA, hvis præsident Donald Trump
sidste år advarede om »en gigantisk boble på Wall Street« og
lovede at genoprette økonomisk vækst; og Rusland. Den blotte
tanke om disse tre magter, der samarbejder i et nyt paradigme
for økonomisk udvikling – Kinas »Nye Silkevej« for store
infrastrukturprojekter – destabiliserer fuldstændigt den
angloamerikanske elite og de neokonservative, samt selveste
London og Wall Street.
Som de oprindelige ophavsmænd, for årtier siden, til det nye
paradigme med store infrastrukturprojekter, der nu
virkeliggøres under Kinas »Bælte & Vej Initiativ«, er Lyndon
og Helga LaRouche afgørende for dette samarbejde mellem store
magter for fremskridt. Donald Trumps mønsterbrydende
præsidentskab gør det muligt for USA at deltage.
Den statsanklager, de for 30 år siden havde den opgave at
organisere »Få ram på LaRouche-specialstyrkerne« for at sætte
Lyndon LaRouche i fængsel, er nu den »særlige anklager«, der
forsøger at tvinge Trump ud af præsidentskabet. Robert Mueller
forsøger at give præsident Trump »LaRouche-behandlingen«.
Så ophidsede er de neokonservative og finansbaronerne over
muligheden for, at USA kunne tilslutte sig den Nye Silkevej,
at deres amerikanske publikation, Foreign Policy, har udgivet
et rasende angreb mod Helga Zepp-LaRouches kampagne til
forbundsdagsvalget i Tyskland! De er fast besluttet på at
stoppe ethvert fremskridt for et sådant nyt paradigme noget
steds i Europa og USA.
Men en tilslutning til den Nye Silkevej er præcis, hvad USA
har brug for. Hvis Trump skal beskytte amerikanerne mod den
»gigantiske boble på Wall Street«, han advarede mod, og bygge
en ny, økonomisk infrastruktur for atter at gøre nationen
produktiv og stor, så er dette midlet. Det amerikanske folk må
tage kontrollen over Wall Street ved at insistere på en
genindførelse af en Glass/Steagall-opdeling af bankerne. Det

er det første, nødvendige tiltag for at bringe den amerikanske
økonomi ind i dette internationale samarbejde om store
projekter.
Foto: Lyndon LaRouche på sin 95-års fødselsdag, sammen med sin
hustru Helga og EIR-korrespondent Hussein Askary fra Sverige.

