
 

APELO AOS GOVERNOS E PARLAMENTOS, 
EM PROL DE GLASS-STEAGALL AGORA!

22  junho  2012  (EIRNS)  -  Helga  Zepp-LaRouche 
emitiu o seguinte apelo a 17 de junho, para se tomar  
medidas  de  emergência  em  toda  a  Europa  e  na  
região  transatlântica.  O  apelo  está  a  circular  
amplamente  entre  os  sindicatos,  organizações  de  
agrícultores,  associações  científicas,  entidades  
profissionais,  autarquias,  conselhos  municipais,  
associações de bairro e outras organizações sociais  
de base.

Nos EUA, até á data há 69 membros do Congresso  
que apoiaram o projeto de lei para restaurar  Glass-
Steagall, HR 1489.  

1. Todas as nações da região Trans-Atlântica devem 
promulgar  uma  lei  que  iria  separar  os  bancos 
comerciais  de  entidades  bancárias  de 
investimento/especulativo, com base no projeto de lei 
Glass-Steagall  de  Franklin  D.  Roosevelt  de  16  de 
junho de 1933. Até o início da década de 1980, os 
princípios  da  reforma  de  Roosevelt  estavam 
implementados nos países europeus, sob a forma de 
regulamentação rigorosa, e asseguraram que o sector 
bancário,  tivesse  primariamente  o  caráter  de  banca 
comercial, e acesso a contas privadas para operações 
de especulação arriscadas era impossível. 

Como as coisas estavam antes do desmantelamento 
de Glass-Steagall  em 1999 através  da  Lei  Gramm-
Leach-Bliley,  os  bancos  comerciais  devem voltar  a 
ser  completamente  separados  dos  bancos  de 
investimento e do sector das seguradoras. 

2.  Os  bancos  comerciais  devem ser  colocados  sob 
proteção  do  governo,  enquanto  os  bancos  de 
investimento  colocam  seus  livros  em  ordem,  sem 
qualquer ajuda do dinheiro dos contribuintes, o que 
na prática significa que o papel tóxico no valor de 
trilhões deve ser cancelado, mesmo que isso leve à 

insolvência dos próprios bancos. 

3.  Um  sistema  bancário  nacional,  na  tradição  de 
Alexander Hamilton, no âmbito de um novo sistema 
de crédito, deve fornecer crédito de longo prazo com 
baixas  taxas  de  juros  para  os  investimentos 
produtivos,  o  que  por  sua  vez,  aumenta  a 
produtividade  da  economia,  promovendo  um 
aumento  da  densidade  do  fluxo  energético,  e  no 
progresso científico e tecnológico. 

4. A reconstrução da economia real deve ser facilitada 
através  de  tratados  de  cooperação  de longo  prazo 
entre  Estados  nacionais  soberanos,  que  lançarão 
projectos  de  infraestruturas  e  desenvolvimento  no 
contexto do plano de Mediterrâneo por um milagre 
econômico, visto como uma extensão necessária da 
Ponte  Terrestre  Euroasiática  .  Estes  contratos 
representam  de  facto  um sistema de  crédito  novo, 
um  novo  sistema  Bretton  Woods,  na  tradição  de 
Franklin D. Roosevelt. 

 O propósito da re-promulgação de Glass-Steagall e 
implementação  de  um  Sistema  de  Crédito  é  de 
nenhuma forma só uma melhoria de detalhes técnicos 
no sector da banca, mas sim, como a economia pode 
garantir a sobrevivência da humanidade ao longo de 
um  período  que expandirá muitas  gerações  para  o 
futuro, enquanto aumentando as forças produtivas de 
uma geração  para  outra.  Os  seres  humanos  devem 
mais uma vez estar no centro, e o próprio  propósito, 
da economia. 

Nós,  abaixo  assinados,  dirigimos  o  nosso  apelo 
urgente aos governos e parlamentos, que cumpram o 
seu dever constitucional e protejam o bem-estar geral 
das  populações  que  representam,  através  da 
promulgação imediata por lei da separação bancária 
Glass-Steagall.
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