“Privat Über Alles”

Mit program:

Kære medborgere!

Indfør Lyndon LaRouches fire økonomiske love:

Siden nedtagningen af Franklin Roosevelts Bretton Woods-system i begyndelsen af 70’erne, har vi i stigende grad set en magtoverdragelse fra staten til
de private megabanker.

1. Indfør Glass/Steagall-bankopdeling inden et nyt finanskrak for at gribe ind
overfor kasino-økonomiens spekulationsbobler og de mange bankskandaler.

Det første var valutaspekulation, men det er siden blevet til hvad vi i dag kan
kalde spekulationssamfundet. Intet er sikkert mere på længere sigt, dog kun
at megabankernes dominans er sikret. Her hjemme har vi udpeget fire store
banker, som er for store til at fejle.
Siden Warsawapagt-systemets fald i ‘89, er Europa gået fra at være et strategisk-økonomisk samarbejde til at være megabankernes projekt. Ved at overdrage medlemslandenes suverænitet til en central bureaukratisk enhed, falder ingen ud af geled, og med Mario Draghi (tidl. Goldman Sachs) i spidsen
for den Europæiske Centralbank og centralbanksystemets cementering gennem EU-traktater samt bankunion, er megabankernes dominans cementeret.
Som man rigtigt nok siger i casinobranchen - ”huset vinder altid”.
Hvad er så megabankernes økonomiske medicin ovenpå det finanskrak i
2007, som de selv iscenesatte? Jo selvfølgelig... mere af det sædvanlige, privatiseringer og nedskæringer/effektivisering. Senest klarest illustreret ved en
masse effektivitetskrav, der rammer bl.a. det offentlige sundhedssystem, angreb på læger og lærere, nyttejobs og den famøse privatisering af det statslige
energiselskab, Dong, til Goldman Sachs.
Hvad vil så være det næste? Jo – mere af det samme, selvfølgelig... men værre,
for nu har man fået italesat de næste nedskæringer. Først kom den grønne
omstilling som bankerne og staten har finansieret, men nu skal 2. fase af den
grønne økonomi for alvor i gang, i form af grønne nedskæringer/afgifter. City
of London’s megabanker og karteller har længe ført an med det hovedsageligt private CO2 kvote marked, og Verdens Natur Fonden (WWF) med deres
fodtropper Greenpeace har kørt propagandasiden. Snart skal vi alle have gule
veste på.
Men nu står vi foran ”valget”. Hvordan får vi vendt den skæbnesvangre afvikling, som vi er på vej imod?
Jo – vi starter med at opdele bankerne!
Godt valg!
Hans Schultz, kandidat uden for partierne i Østjyllands storkreds

2. Skab statskreditter fra Nationalbanken.
3. Invester statskreditterne i infrastruktur og andet, som øger produktivitet og
energigennemstrømningstætheden i økonomien
Danske infrastrukturprojekter inkluderer:
• Færdiggør Femern-tunnelen
• Dansk magnettogsnet, hvor 1. etape skal være:
København-Aarhus (25 min.) via en ny Kattegatbro;
i 2. etape skal det udvides til Aalborg, efterfulgt af andre udvidelser.
• Helsingør-Helsingborg fast forbindelse
4. Skab videnskabeligt og teknologisk fremskridt: Fusionskraft og rumprogram, inklusiv at bringe helium-3 tilbage fra Månen for at skabe ubegrænset
fusionsenergi på Jorden.
Investeringer og budgetforøgelse – ikke nedskæringer – i sundhed og uddannelse
Internationale mærkesager:
Skab internationalt pres for at få den nyligt afdøde amerikanske økonom og
statsmand Lyndon LaRouche renset for den uretfærdige forfølgelse, domfældelse og fængsling han var udsat for i USA.
Danmark skal med i Den Nye Silkevej — Bælte og Vej-Initiativet — en verdensomspændende økonomisk udviklingsalliance baseret på moderne infrastrukturkorridorer.
Samarbejde — ikke krig og konfrontation — med bl.a. Rusland, Kina og USA
Vi skal have en global kulturel renæssance.

Kontakt mig: 60 16 40 96, info@sive.dk
Læs og se mere: www.sive.dk

