Finanssystem i krise:
De kommende uger kan byde på
store forandringer
Leder fra LaRouchePAC den 14. august 2018 — De nærmeste uger
kan byde på meget dramatiske forandringer, hvis der satses
fuldt ud på at forsvare Donald Trumps præsidentskab fra de
sidste tre års angreb fra britisk efterretningstjeneste, og
skubbe USA med i Bælt- og Vejinitiativet og de store
infrastrukturprojekter. Dette kan lykkes. Det betyder en kamp
for at stække den Demokratiske Nationale Komités plan for
rigsretssag (mod Trump -red.) – krævet af Londons medier siden
dagen hvor Trump blev indsat – før det kan iværksættes. Og det
betyder
at
besejre
de
britiske
dogmer
for
supermagtskonfrontation og frihandel, der stadig inficerer
hele Kongressen og kredse omkring præsidenten.
For det første kan ‘Muellergate’-skandalen eksplodere fuldt
ud, mellem nu og den 28. august, hvor den forhenværende nummer
4 i Justitsministeriet, Bruce Ohr, er indstævnet til at vidne
foran to udvalg i Repræsentanternes Hus. Dette er skandalen
proklameret af præsidentens advokat Rudy Giuliani, skandalen
om den McCarthy-agtige “undersøgelse, der er værre end den
(ikke-) forbrydelse”, som det er at ønske USA gode
forbindelser med Rusland. Efterhånden som der kommer
information ud om Ohrs centrale rolle i skandalen, kommer
potentialet for, hvad en fuld af-klassificering ville afsløre,
til syne. Det er nu afsløret, at den højtstående britiske MI6agent Christopher Steele, der var i konstant samarbejde med
justitsministeriet gennem Ohr, længe efter at FBI formodedes
at havde brudt kontakten med ham, havde advaret om
“katastrofale konsekvenser” for den britiske anti-Trump
kampagne, hvis Ohr var blevet fyret, da hans foresatte Sally
Yates blev det.

Efterhånden som kongresudvalgene skyder sig ind på Ohr-Steele
samarbejdet og alt imens MI6-Brennan-CIA-samarbejdet allerede
nu står afsløret, kan den amerikanske offentlighed blive
opildnet til at stoppe de indlysende britiske bestræbelser for
at fjerne endnu en amerikansk præsident, som er frygtet af
London.
EIR’s nye angreb på denne skandales lugt af ‘det Britiske
Imperium’, forfatter Barbara Boyds artikel “Fisken stinker fra
hovedet af”, skal masse-cirkuleres via internettet og sociale
medier, såvel som til kongressen, mellem nu og den 28.
Samtidig er det transatlantiske finanssystem truet af at
eksplodere i den nærmeste fremtid. På baggrund af en enorm
boble af virksomhedsgæld, af hvilken det meste officielt er
rangeret som ‘junk’ eller lige over ‘junk’, styrtdykker en
række store valutaer pludselig dramatisk, og vælter store
lunser af denne gæld over til ‘default’ (misligholdelse) i
løbet af de kommende måneder, og truer dermed øjeblikkeligt de
i London baserede megabanker. Sanktioner og ‘strafafgifter’
bidrager til krisen. Blandt de faldende valutaer er den
russiske rubel.
Denne generelle finanskrise lader sig ikke afvende ved en
forventning om, at disse lande hæver renten ud over
ågersatser, eller decimerer deres offentlige tjenester, eller
går til det mislykkede IMF.
Løsningen blev beskrevet fuldt ud af EIR’s grundlæggende
redaktør Lyndon LaRouche år forinden det sidste globale
økonomiske sammenbrud. Løsningen indebærer en øjeblikkelig
aftale blandt, i dag, BRICS-nationerne og USA, for et nyt
Bretton Woods monetært system med faste valutakurser og fælles
kreditaftaler til fremme af eksport af kapitalgoder og
infrastrukturprojekter.
Helga LaRouche noterede i dag, at den internationale orden,
sådan som den plejer at være, er ved at disintegrere, og at

“den sikre grund”, i den forbindelse, er Lyndon LaRouches
lange historik med at formulere et nyt Bretton Woods-system
til fremme af produktiv kreditudstedelse og ‘fire love’ for
økonomisk genopretning, startende med Glass-Steagall.
For det tredje, er der, af Kesha Rogers, kandidat til
Kongressen for Texas, blevet åbnet et bredt spor for Trumppræsidentskabet til samarbejde med Kinas Bælt- og Vejinitiativ
med forslaget om et “Nordamerikansk Bælt- og Vejinitiativ
(NABRI), hvor USA og Mexico arbejder sammen med Kina, som
allerede er midt i nye infrastrukturprojekter overalt i
Latinamerika.
Trump er i gode diskussioner med Mexicos nyvalgte præsident,
som har fremsat sine egne forslag til Trump om samarbejde om
jernbane- og energi-infrastrukturprojekter på tværs af grænsen
og ind i Mellemamerika. Trump forudsiger helt op til hans
middagsaftale med amerikanske forretningsfolk den 7. august
stadig gode amerikanske økonomiske relationer med Kina. Hans
kommentarer vedrørende Kina synes at være blevet direkte
fejlrapporteret på en opildnende måde af den førende
hovedstadsavis, The Hill, hvilket antyder desperation for at
forhindre Trumps samarbejde med sin gode ven, præsident Xi
Jinping.
Men kandidat Kesha Rogers ‘”NABRI”-forslag kan få det til at
ske, hvis det får landsdækkende støtte.
For det fjerde, ser det demokratiske partis lederskab til med
ubehag, mens dele af den genoplivede arbejderbevægelse giver
kvalificeret politisk støtte til præsidenten. Nogle af dens
primærvalg rundt om i landet bliver vundet af kandidater fra
partiets venstrefløj, for hvem DNC’s (Demokraternes National
Komité) intention om rigsretssag mod præsident Trump ikke er
en prioritet. De ønsker at besejre frihandel og spekulation på
Wall Street.
LaRouches ‘fire love’, Bælt- og Vejinitiativet og et nyt

Bretton Woods monetært system er de eneste midler til at gøre
dette.

