Finansielt sammenbrud truer,
mens krig eller fred står på
spil
i
det
amerikanske
midtvejsvalg
Leder fra LaRouchePAC den 11. oktober (EIRNS) – Verden er ved
et vendepunkt, med et finansielt sammenbrud der tegner sig så
tydeligt, at selv Den Internationale Valutafond advarer om en
sandsynlig ny “stor depression”. Sammenholdt med den netop
udgivne rapport fra IPPC (Internationale Panel for
Klimaændringer),
der
kræver
en
folkemorderisk
afindustrialisering og affolkning af planeten, så kunne
behovet for en hastig forandring til et helt nyt paradigme
ikke være mere tydelig, som Schiller Instituttets grundlægger
og præsident Helga Zepp-LaRouche understregede i sin
internationale webcast i dag.
“Der er brug for et nyt Bretton Woods-system; der er brug for
Glass-Steagall; vi er nødt til at slippe af med kasinoøkonomien; vi skal have kredit til finansiering af
realøkonomien, og vi skal grundlæggende have et nyt
kreditsystem til at finansiere investeringer på multinationalt
plan blandt alle verdens lande for at bringe verden ud af
denne fare for en økonomisk depression” erklærede ZeppLaRouche. Og tiden for handling er inde nu, på grund af det
truende økonomiske sammenbrud og de samtidige bestræbelser fra
det britiske imperiums side på at så økonomisk og politisk
kaos, især i USA, hvor ‘pøbelens’ vold, finansieret af George
Soros, i de seneste uger har haft til formål at udløse en
“farverevolution” imod præsident Donald Trump for at sikre, at
han ikke kan følge op på sit løfte om at have gode
forbindelser til Rusland og Kina samt genindustrialisere USA.
Trump har korrekt sagt, at demokraterne er blevet “vanvittige

og skøre”, hvortil Zepp-LaRouche tilføjede, at de voldelige
drengestreger omkring bekræftelsen af dommer Brett Kavanaugh
for Højesteret viser, at demokraterne har “mistet enhver sans
for grænser! Dette er en helt hysterisk situation og meget
farlig … det geopolitiske etablissement gik helt amok. Faktisk
optrappede de deres kampagne, både mod Rusland og Kina, på
hidtil usete måder. Og dette er et spørgsmål om krig eller
fred. Folk bør forstå, at demokraterne virkelig er blevet
vanvittige i spørgsmålet om Rusland og også Kina, og at de
ikke bør falde i denne fælde, fordi “det ville betyde tredje
verdenskrig.”
Zepp-LaRouche påpegede, at de finansielle eliter selv efter
sammenbruddet i 2008 ikke drog nogle konsekvenser af deres
egne fejltagelser og fortsatte med den samme vanvittige
politik, hvilket har skabt betingelserne for et nyt, værre,
nedbrud, som bekymrer selv IMF’s administrerende direktør
Christine Lagarde. Men chancen for at IMF “reformerer” sig
selv er nul, advarede Zepp-LaRouche. “IMF er virkelig en
bankerot organisation”, og det blev udtalt af min mand, Lyndon
H. LaRouche, Jr., i 1975, da han foreslog at erstatte denne
IMF med en international udviklingsbank, som ville give
langsigtet kredit med lav rente til udviklingsprojekter i
udviklingssektoren. “Hvis det var blevet gjort, ville vi ikke
have et flygtningeproblem”, bemærkede Zepp-LaRouche. “Vi ville
have velstående lande over hele kloden; men nu med Den Nye
Silkevej går politikken i den rigtige retning.”
I stedet fortsatte de imperialistiske bankfolk med “bare at
pumpe penge ud – kvantitative lempelser. Og nu har
centralbankerne grundlæggende opbrugt og udtømt alle disse
instrumenter.” Deres forsøg på at tæske lande til
underkastelse, som det gøres med Italien, vil komme til at
give bagslag. “Jeg tror ikke man bør glemme, at begge den
italienske regerings koalitionspartier, Lega og Five Star
Movement-partiet, har Glass-Steagall – ikke kun på deres
partiprogram – men også i koalitionsaftalen …. Hvis nogen

udefra skubber dem ind i et sammenbrud, vil jeg ikke udelukke
muligheden for … eller rettere sagt er det ganske sandsynligt,
at de vil indføre Glass-Steagall som selvforsvar … der er brug
for Glass-Steagall; vi er nødt til at slippe af med
kasinoøkonomien ”
Virkeligheden er, at der “lige nu finder et oprør sted i hele
verden … imod denne forfejlede neoliberale politik”
observerede Zepp-LaRouche. Opstanden er af en sådan karakter,
at et politisk “jordskælv” er sandsynligt, når næste valg til
Europa-Parlamentet finder sted til april. Men Zepp-LaRouche
advarede om, at vi ikke kan vente til april, fordi “krisen er
over os nu”.
Den netop offentliggjorte IPCC-rapport om at fjerne kul som
brændstof fra planeten, er til dels en reaktion på dette
oprør, men især “en desperat indsats fra imperiets styrker mod
Trump … især rettet imod Den Nye Silkevej, imod Bælt- og
Vejinitiativet …. Og det er en indsats for virkelig at stikke
en kæp i hjulet på denne dynamik,” forklarede Zepp-LaRouche.
“Hele diskussionen om hvorvidt menneskets CO2-udledning
forårsager klimaforandringer er fuldstændig absurd, men også
meget farlig, for, som man kan se, er befolkningen
hjernevasket.” Pointen er, understregede hun, “at dette intet
har at gøre med reelle problemer. Dette er en massepsykose, og
det drives af hedgefondene, af Wall Street, fordi handlen med
CO2-udledningskvoter er kvaksalveri.”
Og “at pålægge en global kulstofafgift , som der også bliver
presset på for, vil betyde, at de (globalisterne, red.) atter
har et godt instrument imod national suverænitet, for når man
engang er enig om, at de nationale økonomier skal underkaste
sig krav med hensyn til deres CO2-udledning, går man igen i
retning af globalistisk øko-fascisme. Det er ikke
videnskabeligt. Jeg synes det er det modsatte: Det er
oligarkisk, og det er en indsats, der virkelig – efter min
mening – primært er rettet mod Den Nye Silkevej, men
naturligvis også mod Trump, imod Tyskland og mange andre

lande.”
Og Zepp-LaRouche konkluderede: “Vi må have den modsatte
tilgang: Vi skal være optimistiske om menneskets evne til at
overgå til fusionskraft, at udvikle helt nye videnskabelige
metoder til energi, sikkerhed for råvarer og rumrejser.”

