schillerinstitut.dk
Publiseret den schillerinstitut.dk (http://www.schillerinstitut.dk/drupal)
Hjem > Printer-friendly PDF > Printer-friendly PDF

Glass-Steagall, USA: Senator Harkin introducerer
S.985 om genindsættelse af Glass-Steagall
27. maj 2013
Den 16. maj, på 80-års dagen for introduktionen af den originale Glass/Steagall-lov, introducerede senator
Tom Harkin (D-IA) lovforslag 985 i Det amerikanske Senat. Alt imens Harkin-lovforslagets fulde ordlyd
endnu ikke er blevet offentliggjort af Kongresbiblioteket, så er den kendsgerning, at der nu er et lovforslag i
Senatet for den totale opdeling af kommerciel bankaktivitet og enhver anden form for børs- og
spekulationsvirksomhed, en meget dramatisk udvikling. Kampen for Glass-Steagall har nu nået et nyt trin.
Introduktionen af S. 985 kom samme dag, som den 20. delstatskongres introducerede en resolution, der
tilskyndede sin kongresdelegation til at støtte genindsættelsen af Glass-Steagall. I denne uge har både
Delaware og Illinois introduceret sådanne resolutioner. Hertil kommer, at Det regionale Råd i Toscana,
Italien, vedtog en resolution med krav om »En bankreform og en reform af loven i overensstemmelse med
Glass/Steagall-loven.
I Repræsentanternes Hus har kongresmedlem Marcy Kaptur (D-OH) allerede introduceret H.R. 129,
lovforslag til genindsættelse af Glass-Steagall. Kongresmedlem i Repræsentanternes Hus, Walter Jones (RNC) var oprindelig medstiller, og der er nu 62 medstillere og støtter til lovforslaget i Huset.
I dag lykønskede Lyndon LaRouche senator Harkin med introduktionen af S. 985 på trods af massivt pres
imod det fra Det Hvide Hus og Obama, samt lederskabet i Senatet. »Dette er en meget vigtig, ny udvikling«,
erklærede LaRouche. »Det vil, af grunde, der er indlysende, få en meget betydningsfuld effekt. Alle
anstrengelser for at undertrykke denne handling er blevet overvundet. Det er et nyt spil. Det er en ny
dagsorden. På trods af alle anstrengelser for at forhindre denne handling, så har senator Harkin taget dette
initiativ. Dette er endnu ikke en total sejr, men det viser, at situationen ikke er så håbløs, som Senatets leder
havde håbet.«
Denne artikel er uddelt som flyveblad i USA.
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