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Door Thom Hartmann en Sam Sacks (...)
Op het moment dat de Grieken in november 2011 zagen hoe de verkozen premier George Papandreou gedwongen werd af te treden en vervangen werd
door de nimmer verkozen technocraat Lucas Papademos hadden de meesten
geen idee hoe het grote plaatje achter hetgeen hen overkwam er uitzag.
Echte Krant: Papademos was tot op dat moment vice-president bij de ECB.
Op aandringen van de ECB bij de EU hebben ze het dus voor elkaar gekregen om de soevereiniteit en de democratie van Griekenland te ondermijnen door deze leegloper en parasiet tot nooit door het Griekse volk verkozen premier te bombarderen. Begrijpt u nu wie er regeren? De politiek
heeft geen zak te vertellen. Bancair fascisme regeert!

De inwoners van de Verenigde Staten waren even argeloos toen in 2008, ondanks het feit dat de telefooncentrales in Washington bijna uit hun voegen barsten vanwege de vele mensen die hun Afgevaardigden belden om erop aan te
dringen toch zeker 'nee' te stemmen, de verkozenen 'ja' stemden op aandringen van minister van Financiën Henry Paulson, en zo de grootste financiële
noodhulp voor Wall Street in de geschiedenis van het land erdoor ramde.
Nu, op het moment dat de Bank of England, een bepalende speler in de voortslepende economische crisis in Europa, aankondigt dat de voormalige bankier
Mark Carney de nieuwe hoogste baas is, kunnen we het ons niet veroorloven
nog langer te negeren wat er op de hele planeet gebeurt.
Gestaag - en in alle stilte - pleegt Goldman Sachs een mondiale staatsgreep.
Er is namelijk één ding dat Lucas Papademos in Griekenland, Henry Paulsen in
de VS en Mark Carney in het VK met elkaar verbindt, en dat is Goldman Sachs.
Allemaal waren zij ooit bankier en leidinggevende bij de Wall Street-moloch;
alle drie vergaarden ze een machtspositie; en alle drie speelden ze een rol na
de financiële megacrisis van 2007-08 – op die manier verzekerend dat Goldman
Sachs de storm zou doorstaan, ondertussen vette winsten opstrijkend.
Maar dat is maar het topje van de ijsberg.
Terwijl Europa steeds verder wegzinkt in het besparingsmoeras, zijn de mensen
van Goldman Sachs de architecten achter de ondergang van een heel continent. Zoals de Britse krant The Independent eerder dit jaar berichtte zijn alle
conservatieve technocraten die het financiële beleid na het grote verdampen in
Griekenland, Duitsland, Italië, België, Frankrijk en nu dus ook het VK hebben
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gestuurd afkomstig van Goldman Sachs. Sterker nog: de huidige baas van de
Europese Centrale Bank zelf, Mario Draghi, was de voormalige managing director van Goldman Sachs International.
Echte Krant: Op dit moment weet geen enkele burger hoeveel elk Europees land al aan het het Europese ondemocratische oplichtersfonds ESM
heeft betaald, gespekt door ALWEER onze belastingcenten, om allerlei fnanciële klootzakkenclubjes uit de fnanciële zwarte gaten te halen. In dit
geval dus Goldman Sachs! Daarna alle andere banken vanwege eenzelfde
soort hedgefonds weddenschappen! Tja, tenslotte daalden de huizenprijzen!

Nadat voormalig Goldman CEO Paulson er in de VS voor gezorgd had dat Goldman zijn verloren investering van tientallen miljarden had teruggekregen van
de Amerikaanse belastingbetaler, werd hij in de nieuwe regering van Barack
Obama vervangen door Tim Geithner, die nauw met Goldman Sachs samenwerkte in zijn functie als baas van de New York Fed, en die ervoor zorgde dat
Goldman meer dan $14 miljard noodhulp kreeg uitgekeerd na het faillissement
van verzekeringsreus AIG.
Wat hier allemaal gebeurde gaat ver terug.
In 2001, hielp Goldman Sachs in het grootste geheim Griekenland miljarden
aan schulden in de boekhouding te verstoppen door gebruik te maken van gecompliceerde financiële instrumenten als credit default swaps. Hierdoor kon
Griekenland aan de toetredingseisen van de Eurozone voldoen. Maar het creëerde ook een zeepbel aan schulden die niet lang daarna zou barsten en de
huidige economische crisis veroorzaakte - een crisis waarin dus nu een heel
continent dreigt te verzuipen. Maar, altijd vooruitkijkend, beschermde Goldman
zich tegen de zeepbel door te wedden (hedgefonds gezever) dat de waarde
van Griekse staatspapieren spectaculair zou dalen.
Hoe ironisch is het dat de man die de baas was van de Griekse Nationale Bank
op het moment dat Goldman de Griekse boekhouding vervalste, en de man die
na het uitbreken van de crisis werd aangesteld om de plundering in goede banen te leiden een en dezelfde persoon was: Lucas Papademos?
Goldman paste over heel de wereld dezelfde strategie toe: men camoufleerde de werkelijke waarde van investeringen die men verkocht,
en wedde tegelijkertijd op het falen van die investeringen. Het meest
beruchte voorbeeld van deze strategie is misschien de Timberwolfdeal, die een Australisch hedge fund te gronde richtte, en waarover
de Goldman Sachs-banksters elkaar e-mails stuurden als: ""Tjongejonge, dat Timberwolf was echt wel een waardeloze deal."
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Dit gedrag van Goldman was er mede de oorzaak van dat in de VS de huizenprijzen de hoogte in vlogen, waarna de bom barstte en veel mensen de te hoge
hypotheeklasten niet meer konden dragen. De schokgolf van de slechte hypotheken stak de oceaan over naar Europa en liet daar de Griekse camouflageoefening aan de oppervlakte komen, waardoor de crisis versterkt werd.
Al deze gebeurtenissen zouden ook de val van Goldman hebben moeten veroorzaakt, maar met hun kwekelingen op politieke sleutelposities aan beide zijden van de Atlantische Oceaan overleefde Goldman het niet alleen, de
bank floreerde.
Website DailyKos vatte het als volgt samen: "He gebruikelijke scenario gaat zo
dat men een land helpt zijn staatsschuld te verkopen, totdat het probleem zo
groot wordt dat de emmer op spectaculaire wijze overloopt ... Op dat moment
installeert Goldman zijn 'mannetje' op de juiste positie om de financiële noodhulp in de juiste richting te dirigeren en ervoor te zorgen dat ze al hun geld - en
meer - terugkrijgen, terwijl de economie van het getroffen land wordt leeggeroofd. "
Al die jaren hebben idiote aluhoedje-types ons gewaarschuwd voor een Mondiale Regering. De laatste dreiging is volgens hen Agenda 21 en het creëren van
een op de Sovjet Unie gebaseerde wereldwijde overheid, die de welvaart herverdeeld richting ontwikkelingslanden en ons allemaal dwingt te leven volgens
wereldwijd geldende wetten die ons zullen dwingen onze nationale soevereiniteit op te geven. Het is het totalitaire centrale regime en niet de transnationale
bedrijven waar we bang voor moeten zijn, zo waarschuwen ze. Maar als we het
aluhoedje afzetten dan zien we dat er al een vorm van mondiale overheid is
ontstaan op een veel subtielere manier: middels de opkomst van Goldman
Sachs en hun handlangers van de elite van Wall Street.
Naar de toestand in de wereld kijken wekt duizenden vragen op , maar veel
van die vragen kunnen eenvoudig worden beantwoord eens men accepteert
dat de Goldman Sachs-kwekelingen een mondiale staatsgreep hebben gepleegd.
Waarom lijden de werkende mensen in Griekenland, Portugal, Spanje en Italië
onder de zware besparingsmaatregelen en wordt hen gevraagd hun spaarcenten, hun salarissen en uiteindelijk hun jobs op te offeren, terwijl het duidelijk is
dat dit beleid het binnen enkele jaren alleen maar moeilijker (onmogelijk?) zal
maken de staatsschulden af te betalen?
Omdat Goldman Sachs bezig is de laatste restjes welvaart uit die landen te zuigen om de falende investeringen van voor de crisis te recupereren.
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Waarom hebben duizenden huiseigenaren in de VS zelfmoord gepleegd, zijn
duizenden gezinnen verwoest door geweld of zelfs moord nadat deze gezinnen
werden geconfronteerd met gedwongen huisuitzetting, terwijl een simpele oplossing als bijvoorbeeld het herfinancieren van de hypotheken - zoals in het
verleden al met succes toegepast door overheden - een einde had kunnen maken aan alle ellende?
Omdat het herfinancieren van hypotheken Goldman Sachs veel geld had kunnen kosten. Daarnaast verdient Goldman, door het systeem dat ze hebben gecreëerd, meer geld aan falende hypotheken en uitzettingen.
Waarom zijn er, ondanks bergen bewijs, geen banksters van Goldman Sachs en
andere financiële bedrijven en instellingen achter de tralies gezet voor oplichting van hun klanten, het manipuleren van de rentevoeten en voor het illegaal
uitzetten van miljoenen Amerikanen zoals gebleven bij het robo-signing-schandaal?
Omdat we hier te maken hebben met twee systemen van rechtsspraak: een
voor personen met macht en invloed, zoals de leiding van Goldman Sachs, die
een reprimande krijgen voor het stelen van 50 miljard, en een voor mensen als
u en ik, die de bak in draaien voor het stelen van een appel of een ei.
Snapt u nu waarom Wall Street miljarden kreeg en de burger in de kou staat?
In deze post-crashwereld, waarin agenten van Goldman Sachs over heel de wereld zijn geïnfiltreerd in politieke sleutelposities, is het voor iedereen zaak ons
beeld van de mondiale economie opnieuw te definiëren, net als we ons zullen
moeten afvragen hoeveel invloed onze democratische instellingen nog hebben.
Niet langer hebben we te maken met een economie die de hardwerkende burgers ten goede komt; we leven nu in een wereld die is ontworpen om de hardwerkende burgers uit te buiten voor de winst van Goldman Sachs. Trader Alessio Rastani zei in september van dit jaar tegen de BBC, voordat Lucas Papademos werd aangesteld als premier van Griekenland, het volgende: "Het kan
ons eigenlijk niet schelen of de economie werkt of niet. Het is onze
taak er zoveel mogelijk geld aan te verdienen. Persoonlijk droom ik
hier al drie jaar van. Ik droom elke nacht van een nieuwe recessie. Als
de markt instort, en je weet wat je moet doen en je hebt een goed
plan, kun je er een hoop geld aan verdienen."
En zoals we de afgelopen jaren hebben kunnen zien wist Goldman Sachs precies wat ze moesten doen. Ze hadden een heel goed plan, en het komt neer op
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weinig anders dan een mondiale staatsgreep. Of zoals Rastani het vlakaf tegen
de BBC zei:

"Dit is niet het moment om te hopen dat
regeringen het zullen gaan oplossen. De
regering bepalen namelijk niet wat er gaat
gebeuren. Goldman Sachs bepaalt wat er
gebeurt."
Origineel: 'Goldman Sachs' Global Coup D'etat'
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