Nej, John Bull, markederne
går ikke forud
for menneskeheden!
Leder fra LaRouchePAC, 30. maj, 2018 – Blot få timer efter, at
Italiens præsident, samtidig med, at han holdt en tale, der
åbenlyst erklærede, at de udenlandske investorers og ikkevalgte bureaukrater i Bruxelles’ vilje underkender det
italienske folks vilje, afviste ministerlisten, der blev
præsenteret af flertalskoalitionen, brød Helvede løs i hele
den vestlige verden. Den åbenlyse erklæring af det
britiskcentrerede finansimperiums magt over suveræne stater
giver nu massivt bagslag.
De tre andre, nødlidende stater i det sydlige Europa –
Spanien, Grækenland og Portugal – står over for lignende
katastrofer, med faldende valutaværdier og stigende renter på
deres statsgæld. Den kendsgerning, at eurosystemet som helhed
er dysfunktionelt, bliver i stigende grad indlysende for
enhver.
Selv Wall Street Journal udgav en kronik, der advarede om, at
en sådan åbenlys foragt for det demokratiske valgresultat blot
vil »bekræfte opfattelsen af, at EU er immun over for den
offentlige mening. Det forstørrer i farlig grad splittelsen
mellem Europas folkeslag og institutioner«.
Schiller Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche udtrykte
det klarere: »Euroens død er på vej; eliternes magt er ved at
nå vejs ende. Uanset, hvad de gør, gør de det blot værre.«
Deutsche Bank, der er ved at drukne i derivatgæld, har
allerede indrømmet sin fejlslagne bestræbelse på at blive
verdens største hedge fund. Bankens nye lederskab forsøger at
komme af med sine investeringsbankoperationer – en proces, der
kunne blive den udløsermekanisme, som sprænger hele systemet i

luften og får krisen i 2008 til at blegne i sammenligning.
Krisen er heller ikke begrænset til Europa. Det amerikanske og
europæiske banksystem er uadskilleligt. I Brasilien gav den
forhadte præsident Michel Temer, efter at en trucker-strike
fik hele økonomien til at gå i stå i 9 dage, efter og fjernede
de nye skatter på benzin, han havde gennemtvunget.
Argentinerne følger opmærksomt med, med præsident Mauricio
Macri, der af sine Wall Street-controllers får at vide, at
massive budgetnedskæringer og nedskrivning
af pesoen vil
blive de betingelser, der knytter sig en bailout fra IMF, selv
med de nuværende nedskæringstiltag, der har drevet
befolkningen på afgrundens rand.
Der er selvfølgelig intet af dette, der vil løse krisen. Det
vestlige finanssystem kan ikke »fikses«. Hele det vestlige
banksystem er oversvømmet med værdiløse spekulationspapirer,
der bliver serviceret forud for den menneskelige races behov.
Et nyt system, baseret på kreditpolitikker i Hamiltons
tradition, kan og må gennemføres sådan, som LaRouches Fire
Love foreskriver. Faktisk er den kendsgerning, at de to,
italienske koalitionspartier, der forsøger
regering, begge kræver Glass-Steagall og

at danne en
en statslig

infrastruktur-investeringsbank – de to første af LaRouches
Fire Love – i vid udstrækning årsagen til rædslen i London og
Bruxelles, der førte til deres diktatoriske afvisning af det
italienske folks vilje.
Hele Asien går sammen omkring ånden fra den Nye Silkevej.
Præsident Trump er i færd med at arbejde sammen med Asien for
at løse Koreakrisen én gang for alle, gennem en fremgangsmåde
med »fred gennem udvikling«. Og med Russiagate, der nu
forvandles til Spygate i USA, for en stor dels vedkommende
pga. EIR’s efterretningsrapporter[1] om britisk efterretnings
og Obama-efterretningsteamets undergravende rolle, skulle
Trump snart være fri til at bringe USA fuldt og helt ind i et
samarbejde med den Nye Silkevej og i opbygning af et nyt
paradigme for hele menneskeheden. Denne mulighed må ikke

forpasses.
Foto: Præsident Trumps og førstedame Melania Trumps besøg til
Kina,10. nov., 2017. (Photo: White House)
[1] Se Barbara Boyds seneste opdaterede EIR-rapport, »Memo to
President Trump: Time to End the Special Relationship;
Declassify All British Spawned Documents Concerning Your 2016
Campaign«.

