LaRouche advarede om at dette
ville komme:
130 kriminelle banker kører
fidusen
med
’klimakatastrofen’
Den 24. september (EIRNS) – Det cirkus som verden er blevet
udsat for i de sidste par uger, med FN’s klimatopmøde og
beslægtede teatralske forestillinger, som af medierne er
blevet blæst ud af enhver proportion, er svindel. Det er
videnskabelig svindel – Jorden er ikke ved at koge over på 18
måneder, og de klimaforandringer der måtte forekomme er ikke
menneskeskabte, men skyldes vor planets forhold til Solen og
galaksen, som det har været tilfældet igennem millioner af år.
Men det er også en økonomisk svindel af første grad. Den blev
udarbejdet og udføres af verdens 130 største banker med
samlede aktiver på 47 billioner dollars; bankerne er håbløst
bankerotte og vil gerne distrahere befolkningen fra det
faktum, at hele deres transatlantiske finanssystem er ved at
sprænge i luften – medmindre de kan pålægge et niveau af
nedskæringer, plyndringer og krige, der ville få Hitler til at
rødme.
Mark Carney, bankchef for Bank of England, sagde intet mindre
i sin centrale tale til FN’s klimatopmøde den 23. september,
hvor han afslørede en “pagt” mellem de 130 største banker om
at kanalisere alle investeringer ind i spekulative “grønne”
‘molboprojekter’, hvorved kravet i Paris-aftalen om at lukke
tre fjerdedele af verdens tusindvis af kulfyrede kraftværker
inden 2030 understøttes – en politik, der vil bringe
spædbørnsdødeligheden op og gennemsnitslevetiden ned i
udviklingslandene på grund af mangel på elektricitet.

Denne pagt mellem bankfolk har været under udarbejdelse i
mindst 18 måneder, pralede de med – længe, længe før de skabte
‘Greta’-fænomenet, ‘Extinction Rebellion’, ‘FridaysForFuture’
og resten af det ‘klimahysteriske’ absurde gadeteater.
Hvor desperate er City of London og Wall Street? Desperate nok
til at igangsætte en voldelig, økofascistisk bevægelse som den
udsendte knytnæve bag deres drastiske affolkningspolitik. Og
desperate nok til at true præsident Donald Trump med
dødsstraf, medmindre han accepterer at gå af i stilhed eller
blive stillet for en rigsret, fordi han ikke vil spille med på
bankernes program – som det netop er blevet udtalt af William
Weld, højtstående bankmand i Boston og tidligere amerikansk
statsadvokat for Massachusetts, der også spillede en vigtig
rolle i fabrikeringen af beviser og fængslingen af Lyndon
LaRouche for 30 år siden.
Denne eksplosive finanskrise er undervejs på nøjagtig den
måde, som den kendte økonom Lyndon LaRouche advarede om. Og
den eneste løsning på krakket – og den underliggende, dybe
fascistiske pessimisme, som bankfolkene vil fremkalde i
befolkningen – blev også formuleret af LaRouche i hans “Four
New Laws To Save the U.S.A. Now! (Fire nye love til at redde
USA nu!) fra 2014, som han opsummerede i de følgende punkter:
“1) Umiddelbar genoptagelse af Glass/Steagall-loven, der blev
indført af den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt,
uden modifikationer i princippet for dens virkemåde.”
“2) En tilbagevenden til et system med nationalbankvæsen,
grundigt defineret og dirigeret fra oven”.
“3) Formålet med brugen af et føderalt kreditsystem er at
skabe en udvikling mod høj produktivitet ved forbedringer af
beskæftigelsen med den ledsagende hensigt at øge den fysiskøkonomiske produktivitet og levestandard for personer og
husholdninger i USA”.
“4)
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fusionsenergi. Den væsentligste sondring mellem mennesker og
alle andre, lavere livsformer er derfor i praksis, at
mennesket har evnen til at perfektionere de specifikt
bekræftende målsætninger og behov for det menneskelige individ
og dets sociale liv.”
Dette sidste punkt i særdeleshed peger på, at internationalt
samarbejde om fusionsdrevet rumforskning og kolonisering
haster. Dette vil ikke alene hjælpe med at løse vore
økonomiske problemer ved at definere en helt ny platform for
teknologier og relaterede ”naturlige ressourcer”. Det vil også
give det videnskabelige og moralske grundlag for den form for
optimisme, som vores unge så desperat har brug for.

