Hvad der venter, efter en
rigsretssag mod Trump:
Dyb recession, finanskrak og
en ny grøn aftale.
Den 16. oktober (EIRNS) — Hvis amerikanere kræver, at de
grundlæggende principper i Lyndon LaRouches økonomiske love
iværksættes nu – fra en Glass/Steagall-lov for at opløse Wall
Street, til lynprogrammer inden for rumforskning og udvikling
af fusionskraft – kan vi styre uden om den dybe recession og
det truende finansielle krak.
Uden dette, sker det nu. Den internationale Valutafond har
netop udsendt en meget stærk advarsel: 40% af samtlige
selskabers gæld er klar til at eksplodere på Wall Street og i
Londons banker, så snart vi rammer den økonomiske recession –
hvilket de påpegede, at hele verdensøkonomien er på vej imod.
Den amerikanske centralbank har forsøgt at stoppe en
“likviditetskrise” i banksystemet, ved at pumpe 50-100
milliarder dollars af kortfristede lån ind i de store banker,
hver morgen i en måned. Wall Street kræver fortsat mere og
mere; der er store problemer der, og de afdelinger af
bankerne, som specialiserer sig i spekulationer, må omgående
opdeles, så udlånsbankerne kan beskyttes. Dette kræver, at
Glass/Steagall-loven bringes tilbage.
Vi har brug for en langt større vækst i produktiviteten,
kredit til nye infrastrukturprojekter der kommer fra en
nationalbank, en mission til Månen og Mars for at fremme
økonomien. Vi kan vende tilbage til hastig teknologisk vækst
og videnskabeligt fremskridt. Lyndon LaRouche formulerede
denne politik som grundlaget for USA’s samarbejde med andre
højteknologiske, rumfarende nationer: ja, Kina, Rusland og
Indien.

USA går fortsat ind for industriel udvikling og teknologiske
fremskridt, fordi Donald Trump er dets præsident. Alle
fortalere for en rigsretssag, alle hans fjender, vil nu have
den såkaldte Nye grønne Aftale: at bruge billioner af dollars
på tilbagestående energiteknologier, nedlægge industrien, slå
mennesker ihjel for at “redde planeten”. Medierne bag en
rigsretssagsproces ledes af de britiske og amerikanske
efterretningstjenesters krigspartier – de bruger den “Nye
grønne Aftale” som et våben mod Rusland og Kina, såvel som mod
Trump. De grønne milliardærer, som Michael Bloomberg og George
Soros, ønsker at se den menneskelige befolkning reduceret.
Enhver demokrat, praktisk talt enhver europæer eller
embedsmand i FN, der taler om “infrastrukturudgifter”,
hentyder til den jammerlige Nye grønne Aftale.
Præsident Trump er ikke blot, som han sagde, “alene” om at
ville afslutte krigene i Mellemøsten og Afghanistan; han står
også i vejen for de vilde antiindustrielle tiltag i
“klimaændringernes” navn. På den måde udtrykte han sandheden,
da han tweetede i dag: “Vores rekordstærke økonomi ville bryde
sammen, ligesom i 1929, hvis nogen af disse klovner blev
præsident!”
Hvis vi tillader at rigsretssagen lykkes, vil det koste os
alle meget dyrt. Forstå LaRouches fire love og hans foreslåede
Nye Bretton Woods-kreditsystem, måden at samarbejde på med
disse andre rum- og videnskabelige magter. Vi kan gå udover
alt hvad menneskeheden hidtil har været i stand til at
udrette; og rigsretssags-kuppet vil blive besejret.

