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Af Dean Andromidas 

 

16. mrs. 2015 – Grækenland er blevet bannerfører for 

BRIKS i Europa. Med den Europæiske Union, der nægter 

at dreje af fra vejen, der fører til selvødelæggelse, skaber 

initiativet for økonomisk udvikling under anførsel af 

Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika (BRIKS) et 

magtfuldt alternativ, som Grækenland er parat til at gå 

med i. Grækenland og resten af Europa har valget mel-

lem Plan A (død ved kvælning) og Plan B (tilslutning til 

BRIKS for overlevelse og økonomisk udvikling). Græ-

kenland kan, med sine særlige bånd til både Rusland og 

Kina, fungere som en bro mellem Europa og BRIKS. 

Forsvarsminister Panos Kammenos advarede i et in-

terview til Græsk Radio den 13. marts om, at hvis EU, 

Den europæiske Centralbank (ECB) og Den internationa-

le Valutafond (IMF), tilsammen kendt som Trojkaen, 

afskærer Grækenland, vil landet vende sig mod BRIKS 

for at få finansiering. Grækenland ønsker at forblive i 

Eurozonen, men under betingelser, hvor landet kan opnå 

national suverænitet og økonomisk udvikling. 

Kammenos erklærede, at truslen om at smide Græken-

land ud af Eurozonen er ulovlig og tilsigter at afpresse 

landet til at underskrive et tredje Memorandum med 

Trojkaen, og således påtage sig endnu mere gæld, og  

som, sagde han, ikke kommer til at ske. Med en erklæ-

ring om, at dette er det mandat, som regeringen har fået  

 

af det græske folk ved valget den 25. januar, sagde 

Kammenos, at hvis finansiering bliver afskåret, kan Græ-

kenland gå til BRIKS. 

Kammenos’ erklæring kom få dage efter, at den russi-

ske præsident Vladimir Putin havde underskrevet aftalen, 

der hermed trådte i kraft, om BRIKS-regeringernes etab-

lering af en Ny Udviklingsbank med en kapital på 100 

mia. dollar. 

I sin rapportering næste dag erklærede det populære, 

græske Internet-magasin DefenceNet, at den nye bank 

forsyner Grækenland med »endnu en pil i sit kogger« til 

landets kamp mod EU og dennes internationale kredito-

rer. Alt imens den nye banks hovedformål, kommenterer 

DefenceNet, er finansiering af udviklingsprojekter, ind-

ledningsvis i bankens medlemslande, så kan den også 

låne til lande, der ikke er medlem. Dette kunne omfatte 

Grækenland, Portugal, Spanien og Italien, alle lande, der 

lider under EU’s nedskæringspolitik, med den tilføjelse, 

at den nye bank er det første alternativ til det Washing-

ton-baserede IMF og Verdensbanken, siden slutningen af 

Anden Verdenskrig. 

DefenceNet rapporterer, idet de påpeger den kends-

gerning, at det græske lederskab udmærket er klar over 

dette potentiale, at flere ministre snart vil rejse til Mo-

skva og andre BRIKS-lande. Listen er imponerende. Den 

8. april besøger premierminister Alexis Tsipras Rusland. 

Den 17.-21. april vil forsvarsminister Kammenos ligele-
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des komme på officielt besøg der, og den 18.-20. marts 

vil viceforsvarsminister Kostas Isichos og viceturistmini-

ster Elena Kountoura besøge Moskva, mens Isichos også 

vil besøge Brasilien 14.-17. april for at deltage i en inter-

national udstilling af forsvarsudstyr. 

Udenrigsminister Nikos Kotzias, der som akademiker 

er ekspert i BRIKS, vil, sammen med vicepremiermini-

ster og koordinator af den økonomiske politik Yiannis 

Dragasakis, snart besøge Kina for at arrangere premier-

minister Tsipras’ officielle besøg senere på året. 

Europæiske oligarker bider i gulvtæppet. Få timer ef-

ter offentliggørelsen af artiklen på DefenceNet skrev 

BBC-korrespondenten i Athen, Giorgos Christides, en 

artikel med overskriften, »Kunne Europa miste Græken-

land til Rusland?« Forfatteren klager, at »Grækenland 

måske har et godt øje til Moskva som argument i for-

handlingerne«, og at »Europa ikke er glad«. Han advarer 

om, at dette kunne blive farligt, eftersom »Grækenlands 

bailout-forlængelse udløber i slutningen af juni, og den 

dårligst bevarede hemmelighed i Bruxelles er, at Athen 

vil få behov for nye lån for at holde sig oven vande«; alt 

imens Grækenland officielt ikke søger alternative kilder 

til finansiering … så kunne et lån fra Rusland, eller må-

ske fra Kina, synes at være et mere favorabelt alternativ 

til en ny bailout fra Eurozonen, med alle dens upopulære 

forholdsregler og reformer vedhæftet«. Hvad der er end-

nu mere bekymrende, skriver han, er, at, med Græken-

land på sin side, ville Rusland have en allieret, der kunne 

bruge sin vetoret i EU. 

BBC’s korrespondent Christides ser et Grækenland, 

der er allieret med Rusland, inden for rammerne af Sa-

muel Huntingtons »civilisationernes sammenstød«, der 

»placerer Grækenland direkte i den russisk-ledede orto-

dokse akse … der i udbredt grad acceptres af grækere«, 

som et mareridt, der bliver til virkelighed og nævner 

meningsmålinger, der viser, at 63 % af grækerne har et 

positivt syn på Rusland, mens kun 23 % har et positivt 

syn på EU. 

 

Diplomatisk protest mod Tyskland 

De vestlige mediers dækning af Grækenlands konflikt 

med sine kreditorer indeholder den samme grad af løgne 

og forvrængning, som deres dækning af Rusland og 

Ukraine. Den græske finansminister Yanis Varoufakis 

har refereret til det som »sensationsjournalistik«. Og 

meget af dækningen af det, der virkelig finder sted under 

disse forhandlinger, inkl. Eurogruppens finansminister-

møder, er virkelig ikke bare forvirret, men direkte løgn-

agtig, og meget af det kommer fra Grækenlands egne 

»europæiske partnere«. Den mest skyldige i denne hen-

seende har været den tyske finansminister, Wolfgang 

Schäuble. 

Den 10. marts, få timer efter mødet i Eurogruppen, 

indleverede den græske ambassadør i Berlin en diploma-

tisk protest til det tyske Udenrigsministerium, for at pro-

testere over Schaübles nedsættende erklæringer om fi-

nansminister Varoufakis. Under samtale med en gruppe 

journalister havde Schäuble kaldt sin græske modpart 

»dümmlich naïve«, hvilket oversat betyder dumt naiv. 

Udenrigsminister Kotzias, der taler flydende tysk, var 

ikke sen til at anklage den tyske finansminister for at 

udtale uacceptable og uetiske bemærkninger om sin græ-

ske modpart. 

Schäubles grimme sprogbrug er blot en gentagelse af 

tidligere udtryk for barbari, der gennemsyrer Europas 

»institutioner«.  På et topmøde for europæiske ledere i 

2012 kaldte daværende franske præsident Nicolas Sarko-

zy angiveligt den daværende græske premierminister 

George Papandreou et »forb***** r**hul«, for at foreslå, 

at Grækenland holdt en folkeafstemning om, hvorvidt 

landet skulle acceptere memorandum nr. to med Trojka-

en. 

I en kommentar om, hvorfor hans modparter i Euro-

gruppen kom med sådanne bemærkninger om ham, sagde 

Varoufakis, at de var vant til at have at gøre med en 

græsk regering, der regerede ved hjælp af direktiver mod-

taget via e-mail og fax. »Pludselig gik det op for dem, at 

den græske finansminister ville være et problem for dem, 

i en sådan grad, at han kræver retten til, at det græske 

folks mening bliver hørt«, sagde han. Han påpegede, at 

Eurobarometer-meningsmålinger viser, at Europas be-

folkninger »ikke har tillid til EU’s institutioner«. Med 

hensyn til Schäubles nedsættende bemærkninger sagde 

Varoufakis: »Hr. Schäuble har fortalt mig, at jeg har mi-

stet den tyske regerings tillid. Jeg fortalte ham, at jeg 

aldrig havde haft den. Jeg har det græske folks tillid.« 

 

EU kræver en tredje bailout 

Siden underskrivelsen af den såkaldte aftale fra 20. 

febr. mellem Grækenland og Eurogruppen, der ikke var 

meget andet end en våbenhvile, der tillod de græske ban-

ker at fortsætte med at modtage nødlikviditet fra Den 

europæiske Centralbank frem til juni måned, har ingen af 

parterne flyttet sig i forhold til deres kerneholdninger. 

Grækenland har krævet: En dramatisk omstrukturering 

(gældssanering) af sin gæld gennem en Europæisk 

Gældskonference efter samme model som London 

Gældskonferencen i 1953, der reducerede Tysklands 

gældsbyrde fra før Anden Verdenskrig med mere end 

halvdelen; En afslutning af brutale betingelser om ned-

skæringer: og lanceringen af en europæisk »New Deal«. 

Lederne i Eurozonen har afvist alle disse krav, som ikke 

kan forenes med deres vanvittige forpligtelse over for 

redningen af det bankerotte, vestlige finanssystem. De 

slår på tromme for endnu en tredje runde med bailout-lån 

og bruger den trussel, at ECB vil afskære Grækenland fra 

likviditet – et fuldstændigt ulovligt udspil, der tilsigter at 

tvinge Grækenland til enten at kapitulere, eller også træ-

de ud af Eurozonen. Det er dette, som grækerne kalder 

for »planen for død ved kvælning«. Men det er en bluff, 

som Grækenland burde afsløre. 

Mens alle regeringerne i Eurozonen handler som kry-

stere, for ikke at sige fascister, med deres afvisning af at 

støtte Grækenland og dets krav, så kæmper Athen for 

plads til at trække vejret. Regeringen, der kun har haft 

regeringsmagten i mindre end seks uger, har brug for tid 

til at forberede sine muligheder. En mulighed er at over-

bevise sine »partnere« om at respondere til fornuft, eller 

også vente, indtil disse regeringer fejes fra magten i de 
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kommende valg. Spanien og Portugal skal have valg i 

årets sidste kvartal, som kunne bringe nye regeringer til 

magten, såsom Podemos-partiet i Spanien, der i øjeblik-

ket fører i meningsmålingerne. 

Hvis dette ikke lykkes, kunne den græske regering 

søge at få et nyt mandat, enten gennem en folkeafstem-

ning eller et valg, på et spørgsmål, om man skal kapitule-

re og forblive en koloni for de internationale banker, eller 

man skal fortsætte med at kæmpe. Alt imens Grækenland 

ønsker at forblive i Eurozonen, så vil landets ledere gøre, 

hvad der er nødvendigt, selv om det betyder begyndelsen 

til enden for enhedsvalutaen. De kunne afsløre EU’s bluff 

og tilslutte sig BRIKS. 

Spørgsmålet om at afsløre EU’s bluff blev fremført af 

forsvarsminister Kammenos i et interview til Tysklands 

massecirkulerede dagblad Bildzeitung. Han sagde, at det 

ikke er Grækenlands intention at forlade euroen og vende 

tilbage til drakmen, for hvis de gjorde det, ville andre 

lande, såsom Spanien, Italien og sluttelig selv Tyskland, 

følge efter. Grækenland har heller ikke brug for en tredje 

»redningspakke«, fordi de to foregående pakker kun gav-

nede bankerne, ikke folket. »Det, vi har brug for, er en 

gældsreduktion, ligesom Tyskland fik det i 1953 på Lon-

don Gældskonferencen. Nedskæringspolitik er den for-

kerte vej. Den græske befolkning har allerede mistet alt, 

og de, der stadig har et job, har fået deres indkomst dra-

stisk reduceret … « 

På et spørgsmål om, hvorfor Grækenland, et medlem 

af NATO, tager kontakt til Rusland for at få hjælp, sva-

rede Kammenos, at Grækenland har »mistet mange pen-

ge pga. sanktionerne [mod Rusland], og 70 % af de nati-

onaløkonomiske landbrugsprodukter går til Rusland«. 

Turisme fra Rusland, der normalt udgør 25 % af al turis-

me i Grækenland, er blevet hårdt ramt. »Vi har behov for 

kompensation fra EU for det, eller også kan vi ikke læn-

gere, og vil vi ikke længere, gå med til sanktioner, der 

alene skader den græske økonomi.« 

Samtidig med, at han siger, at der ikke er noget pro-

blem mellem den græske og tyske befolkning, erklærede 

han: »Den tyske regering blander sig i anliggender, som 

ikke vedkommer dem. Den bryder aftalen om ikke at 

blande sig i andre landes interne anliggender. Hvordan 

kan det være rigtigt, at den tyske ambassadør lagde pres 

på Syriza før regeringsdannelsen, for at de ikke skulle 

indgå i en koalition med os [partiet Uafhængige Grækere, 

som Kammenos er leder af]. Deutsche Bank havde lige-

ledes forberedt et dokument, der var rettet mod en koali-

tion med mit parti. Det er min fornemmelse, at den tyske 

regering angriber os, og at der er nogen, der virkelig øn-

sker at sparke os ud af Eurozonen.« 

Med hensyn til debatten om korruption i Grækenland, 

mindede Kammenos sine interviewere om, at Schäuble, 

der er gift for de tysk-græske relationer, engang måtte 

træde tilbage fra sit partis lederskab pga. af indblanding i 

korruption – og dog er han i dag finansminister! Men 

hvis den græske regering ønsker information om Sie-

mens-bossers ulovlige gøren og laden i Grækenland, får 

den intet svar fra Tyskland; disse personer er tilsynela-

dende beskyttet af den tyske regering. 

 

En ’New Deal’ for Europa? 

I mellemtiden er finansminister Varoufakis fortsat en 

af de eneste røster i Europa, der kræver produktive inve-

steringer og en »New Deal« for Europa. I en tale på en 

konference i Cernobbio, Italien, den 14. marts, erklærede 

han, at, i stedet for den kvantitative lempelse (pengetryk-

ning, -red.), som ECB har indledt for at fremme spekula-

tion, bør der være produktiv investering. »Vi er omgivet 

af kvantitativ lempelse, og der er optimisme i luften«, 

sagde Varoufakis. »Med fare for at lyde som en lysesluk-

ker, … finder jeg det vanskeligt at forstå, hvordan en 

udvidelse af det monetære grundlag for vores fragmente-

rede og fragmenterende monetære union vil transformere 

sig selv til at blive til en væsentlig forøgelse af produkti-

ve investeringer. Udfaldet af det her vil blive en kapital-

oppustning, som vil vise sig at være uholdbar.« 

»I Europa har vi den Europæiske Investeringsbank 

(EIB)«, sagde Varoufakis. »Lad os forestille os en alter-

nativ form for kvantitativ lempelse, i hvilken EIB beder 

regeringerne om at forestå en politik for en genrejsning af 

realøkonomiske investeringer, som jeg gerne vil kalde 

Merkelplanen. Lad os tænke os, at den er 100 % finansie-

ret af obligationer, udstedt af EIB, med ECB, der operer 

på de sekundære markeder, parat til at købe EIB-

obligationer. Dette ville løse ECB’s operationelle pro-

blemer, fordi de pludselig kun ville købe AAA-

værdipapirer uden at skulle bekymre sig om de forskelli-

ge statsobligationer, og samtidig ville de undgå de omtal-

te problemer, som ECB har haft andre steder, og som vi i 

stigende grad vil få i Europa, med oppustede priser på 

værdipapirer, gennem en genlancering af investeringer.« 

Således kunne EIB, sagde han, tjene som det køretøj, der 

får en »New Deal« på skinnerne, og som ville se massive 

investeringer i storstilede infrastrukturprojekter og finan-

siering af små og mellemstore virksomheder, for at få 

folk tilbage i arbejde. 

Den bedste mulighed er at opbygge båndene til 

BRIKS med Grækenland som en bro til et Europa, der 

tager Grækenlands krav alvorligt, samt afholde en gælds-

konference, der både gennemfører en Glass/Steagall-

reform af det europæiske banksystem og etablerer en 

Europæisk Infrastruktur-Investeringsbank, der kan sam-

arbejde med BRIKS’ Nye Udviklingsbank. 

 

Forslag til fordybelse: Schiller Instituttets Specialrap-

port: »Et økonomisk mirakel for Sydeuropa, Middel-

havsområdet og Det afrikanske Kontinent«, 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=3301 
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