Den døende elefant i lokalet
Leder fra LaRouchePAC den 2. august 2018 — City of London
kæmper for at beholde sin kontrol intakt over den globale
derivatboble på $ 1.5 billard, under betingelser som i
stigende grad indikerer dens tidlige død. Hvad der står på
spil, er det Britiske Imperiums kvælertag på det
transatlantiske finanssystem og dets økonomier under
omstændigheder med et frembrusende alternativ i form af Bælteog Vejinitiativet.
Et umiddelbart brændpunkt er Storbritanniens
Brexit, og City of Londons afpresningskrav om, at de beholder
deres fremtrædende kontrol over verdenshandlen med derivater,
til trods for at de formodentlig ‘træder ud’ af EU. Men det
Britiske Imperiums eksistentielle problemer rækker langt,
langt ud over Brexit i sig selv. De er truet af halvdelen af
menneskehedens ‘udtræden’ fra deres udplyndrings-mekanismer.
De er truet af præsident Trumps skridt til ‘udtræden’ af de
geopolitiske konfrontationer med Rusland og Kina. De er også
truet af denne uges spirende alliance mellem Trump og Conteregeringen i Italien, en alliance som kunne vælte hele EUstrukturen indefra.
Og selvfølgelig er de truet af deres egen overhængende
konkurs, og det dilemma at selvom de opretholder eller øger de
kvantitative lempelser, vil den spekulative boble af
finansielle aktiver indsnævres og falde sammen; og hvis de
sænker de kvantitative lempelser og hæver renten, kunne
sammenbruddet udløses øjeblikkeligt. Som administrerende
direktør for JPMorgan Chase, Jamie Dimon, jamrede i går, står
vi over for en truende finansiel katastrofe: “Jeg vil ikke
skræmme offentligheden, men vi har aldrig før haft
kvantitative lempelser. Vi har aldrig før skullet omstyre … og
folk kan gå panik, når tingene ændrer sig.”

I betragtning af denne elefant i lokalet, advarede Schiller
Instituttets præsident Helga Zepp-LaRouche i dag endnu en gang
imod den skingre anti-Kina-kampagne i Vesten. “Hvert skridt i
retning af konfrontation er det modsatte af det nye paradigmes
‘win-win’ samarbejde, som formuleret i Lyndon LaRouches ‘Firemagts’ forslag, hvilket er den nødvendige erstatning for det
bankerotte transatlantiske finanssystem og dets fallerede,
gamle geopolitiske paradigme.

