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Geithner og Bernanke kræver nye
megabankpakker til Europa
26. juni 2012

Kilder på Capitol Hill i Washington bekræfter, at finansminister Timothy Geithner og chefen for Federal
Reserve, Ben Bernanke, kræver, at Kongressen forbereder nødlove for endnu en gigantisk hyperinflationær
redningspakke for at hjælpe det håbløst bankrotte transatlantiske finanssystem. I den forgangne uge har de to
i al hemmelighed haft møder med ledende demokrater og republikanere i Kongressen. De kræver, at de
udfærdiger nye redningspakker til bankerne der er endnu større end efter kollapset i 2008.
Ifølge flere kilder i Kongressen har Geithner og Bernanke lovet, at de vil gøre alt i deres magt for at
oversvømme europæiske banker med penge i form af redningspakker igennem Federal Reserve, men de
indrømmer åbent, at det måske er umuligt og at de derfor behøver Kongressens hjælp. De advarer om, at
hvis krisen rammer, så skal lovforslagene allerede være på plads inden, fordi størrelsen på krisen, og
hastigheden hvormed den udvikler sig, muligvis kræver ekstraordinær indgriben for at "redde systemet".

Tidligere i dag fordømte Lyndon LaRouche Bernanke og Geithners anstrengelser som "ensbetydende med
forræderi". "Det nuværende Transatlantiske system kan ikke reddes", advarede LaRouche. "Den eneste
mulighed er, med det samme at genindføre Franklin Roosevelts oprindelige Glass/Steagall-lov. Det må ske
nu!" LaRouche advarede om, at allerede på torsdag eller fredag i denne uge vil hele det europæiske
finansielle system eksplodere. "Enten vil Tyskland holde stand og nægte at afgive den sidste rest af national
suverænitet, eller Europa vil gå ind i et hyperinflationært sammenbrud. Det afhænger alt sammen af
Tyskland." Den tyske kansler Angela Merkel er under pres fra en sværm af britiske og Wall Street agenter fra Geithner og Bernanke til George Soros - for at acceptere, at Tyskland betaler for at redde hele
eurosystemet. "Realiteten er, at spillegælden fra Europas og Wall Streets banker aldrig kan betales. Den
eneste mulighed er en kontrolleret afskrivning af tusinder af milliarder af dollars af spillegæld ved at
genindføre Glass-Steagall."
Marcy Kaptur, demokratisk medlem af Repræsentanternes Hus for Ohio, har introduceret H.R. 1489 for at
genindføre Glass-Steagall og lovforslaget har nu 69 medunderskrivere fra begge partier. Sidste uge afslørede
LarouchePAC, at Paul Volcker, tidligere chef for Federal Reserve, har været aktiveret på vegne af Geithner
og Bernanke for at sabotere genindførelsen af Glass/Steagall-loven. Nu presser Geithner og Bernanke så på
for en endnu større pose skatteyderpenge til at betale Wall Streets og Londons spillegæld. Ifølge kilder på
Capitol Hill frasiger selv Barney Frank, demokratisk medlem af Repræsentanternes Hus fra Massachusetts,
sig Bernanke og Geithners krav!
Lyndon LaRouche gentog, at den eneste mulighed er Glass-Steagall. "Enhver som ikke kæmper for GlassSteagall nu, vil blive set som en forræder af menneskeheden. Den eneste måde at redde sunde normale
banker på, er at stoppe redningspakkerne og gå tilbage til Glass-Steagall. Hvis Glass-Steagall ikke indføres
som lov nu, så vil vi stå overfor faren for totalt kaos, når systemet kommer væltende ned. Det kan ske så
tidligt som i slutningen af denne uge, når den europæiske krise nærmer sig punktet hvor det bryder sammen."
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