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22. juni 2015 – Idet han gik op over den rasende kon-

frontation med bankmagterne over »græsk gæld«, be-

mærkede den græske premierminister Alexis Tsipras den 

15. juni: »Jeg er sikker på, at fremtidens historikere vil 

anerkende, at lille Grækenland, med sin lille magt, i dag 

kæmper en kamp, der overgår dets kapacitet, ikke alene 

på egne vegne, men også på vegne af Europas befolk-

ning.« 

Den store, engelske digter Percy Shelly berørte den 

samme idé for to århundreder siden og skrev linjer, der 

sidenhen ofte er blevet citeret; dog aldrig af den nuvæ-

rende tyske kansler, den franske præsident eller direktø-

ren for Den internationale Valutafond.  

 

»Den civiliserede verdens herskeres apati«, skrev 

Shelly i 1821, da Grækenland var en besat nation, som 

gjorde oprør mod Det ottomanske Imperium, »over for de 

forbløffende vilkår for efterkommerne af den nation, som 

de skylder deres egen civilisation, er noget ganske ufor-

klarligt for den, den blot er iagttager til opvisningerne på 

den dødelige scene. Vi er alle græ-

kere. Vore love, vor litteratur, vor 

kunst har deres rødder i Græken-

land.« 

»Den menneskelige form og det 

menneskelige intellekt opnåede 

perfektion i Grækenland«, fortsatte 

Shelly, »der har indprentet sit bille-

de på de fejlfri produktioner, hvis 

blotte fragmenter er moderne kunsts 

mistede forhåbninger, og har ud-

bredt impulser, der, gennem tusinde 

kanaler for manifest eller usynligt 

arbejde, ikke kan ophøre med at 

højne og fryde menneskeheden … « 

I dramaet Hellas, som disse ord 

udgjorde forordet til, havde Shelly 

et græsk kor, der så på denne scene: 

 

Lad der være lys! Sagde Frihed,  

Og som en solopgang fra havet steg Athen!  

– Omkring hendes fødtes, skinnende som  

bjergene om morgenen, Storslåede stater;  

– og er de nu Aske, vrag, og glemsel? 

   

I dag, på grund af påtvungen gæld, er græske byer og 

øer, på blot fem år med dikteret og brutal »nedskærings-

politik«, blevet tvunget tilbage mod den tilstand, Shelly 

refererede til, og grækere er blevet tvunget tilbage til 

deres levestandard fra for et århundrede siden. 

Men i den græske regerings forsøg på at bryde fri af 

»nedskæringsfælden« er det Europas ødelagte økonomi 

som helhed, der står på spil – og som for sig har enten et 

nyt finanskollaps, eller også en genoplivning i samarbej-

de med de BRIKS-allierede nationers vækst og institutio-

ner for udvikling. 

 

 

Heltene Ajax og Achilleus spiller brætspil. 
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Dødbringende gæld 

Kernen i kampen over 

Grækenland og »dets 

gæld« er, at den nye, græ-

ske regering med befolk-

ningens mandat har bedt 

Den europæiske Union om 

at nedlukke en enorm Wall 

Street-London banksvindel 

og atter gøre økonomisk 

vækst i Europa mulig. 

Hvis det ikke sker, vil 

bankerotten, der kun bliver 

værre, i hele det transatlan-

tiske banksystem fortsætte 

med at avle desperate kon-

frontationer med stormag-

terne Rusland og Kina, 

med trussel om verdens-

krig. 

Resten af Europa har 

hidtil nægtet at nedlukke Wall Street-svindlen, og den 18. 

februar bakkede Obamas finansminister Jack Lew op om 

denne afvisning, inklusive med en truende telefonopring-

ning til den græske finansminister. 

Europas bankerotte gigantbankers og regeringers af-

visning af at nedskrive ubetalelig gæld er den fundamen-

tale årsag til, at hele den Europæiske Unions økonomi 

har befundet sig i et dødvande i syv år. Siden finanskrak-

ket i 2008 har disse banker siddet med for 2 billion dollar 

giftig gæld i ejendomsmarkedet på deres regnskaber, 

indflettet i derivatkontrakter til et titals billion-beløb ude 

af stand til, og uvillige til, at give lån til europæiske øko-

nomier, igennem det ene år efter det andet med økono-

misk recession og depression. Alt, hvad der blev foreslået 

i form af bankreorganisering for at få disse døde gælds-

papirer afgjort under Glass/Steagall-principper er blevet 

afvist, og Europas bankerotte storbanker ligger, som non-

døde monstre, og blokerer vejen til produktiv kredit, 

investering og økonomisk genrejsning. 

Kampen om, hvorvidt Grækenland kan vedtage en 

strategi for økonomisk genrejsning, har afsløret den 

kendsgerning, og store mængder af statsgæld, der er op-

hobet af diverse europæiske regeringer, da de indgik 

ordning med bailout (statslige bankredningspakker) til 

deres store banker, også er ubetalelig og må nedskrives – 

startende med Grækenlands statsgæld. 

 

Et forsøg på et bankier-kup 

I en tale på Schiller Instituttets konference i Paris den 

14. juni, afslørede Stélios Kouloglou, et medlem af EU-

parlamentet fra det græske Syrizaparti, Den internationa-

le Valutafonds, Den europæiske Centralbanks (ECB) og 

EU-kommissionens – de såkaldte »europæiske institutio-

ners«, eller Trojkaens – sammensværgelse gående ud på 

at bruge gældsspørgsmålet til at vælte den aktuelle, græ-

ske regering.  
 

 

Civilisationen skylder det gamle Grækenlands præsta-

tioner selve sin eksistens, skrev digteren Percy Bysshe 

Shelley i 1821. Her, Parthenontemplet, der kroner 

Athens Akropolis. 

 
I en sammenligning af situationen med afsættelsen af 

Chiles præsident Salvador Allende i 1973 sagde Kou-

loglou, »Før Pinochet kom ind med tanks i 1972, sagde 

præsident Nixon til CIA: Ødelæg økonomien. Og ban-

kerne afskar al kredit til Chile.« 

I dag foregår kuppet ikke ved hjælp af »tanks, men 

ved hjælp af bankerne«. Så snart, Syriza var kommet til 

magten, forklarede Kouloglou, afskar Mario Draghi fra 

ECB, uden den mindste retfærdiggørelse, hovedkilden til 

finansiering af græske banker. Han erstattede den med 

den såkaldte Likviditetsnødhjælp, en facilitet, der skal 

fornyes hver uge. Dette brugte han som et Damokles-

sværd over den græske regerings hoved. 

Kouloglou brugte anledningen til at komme med bitre 

bemærkninger til Frankrig: »Overgivet af de kræfter, hvis 

hjælp den stolede på – den franske regering – kan Græ-

kenland ikke løse landets største problem: en utålelig 

gæld, der i det væsentlige blev brugt til at redde franske 

og tyske bankers aktiver i Grækenland.« 

Forslaget om en international gældskonference som 

en i 1953, der fritog Tyskland for størstedelen af tilbage-

betalingen af gælden og således åbnede vejen for det 

tyske, økonomiske mirakel, er blevet druknet i et hav af 

trusler og ultimatummer, anklagede han. I dette spændte 

klima kom Ruslands positive svar på Grækenlands an-

modning om at komme med i den nye BRIKS-bank som 

et lettelsens og optimismens suk i den græske offentlig-

hed. 

»Vi vil kæmpe imod«, sluttede Kouloglou og under-

stregede, at tiden er knap, og at gode ønsker or den græ-

ske regering ikke længere er tilstrækkeligt, og at den 

solidaritet, den fortjener, må udtrykkes gennem handling. 
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En massedemonstration i Athen imod gennemførelse af 

de internationale bankierers morderiske nedskæringspo-

litik. Denne fandt sted den 24. juni 2015.  
 

Grækenland under belejring 

Hjemvendt fra en travl uge med møder i Athen kan 

medforfatter Dean Andromidas bevidne de brutale bevi-

ser på Kouloglous anklager om et bankierkomplot for at 

vælte den kæmpende, græske regering. Belejringen af 

Grækenland kan ses allevegne, fra tiggere på gaden til 

tilskoddede butiksfacader i Athens hovedforretningskvar-

ter, og meget mere. Afpresningen md at afskære likvidi-

tet, noget, som ikke ville være muligt, hvis Grækenland 

havde sin egen valuta, er i færd med at ødelægge den 

græske økonomi lige så meget som selve nedskæringspo-

litikken. Banker er ude af stand til at give kreditlinjer til 

levedygtige selskaber; selv folk i hotelbranchen kan ikke 

få simple mellemlange kreditter til at sætte deres hoteller 

i stand. Store, græske, multinationale selskaber har flyttet 

deres hovedkvarter til steder som Luxembourg, fordi 

græskregistrerede selskaber ikke kan få adgang til kredit, 

hverken i eller uden for landet. Sådanne flytninger bety-

der ikke alene tab af job, men også af skatteindtægter. 

En græsk finansekspert sagde til EIR, »Der er absolut 

ingen likviditet. Hver dag kollapser økonomien pga. det-

te.« Han tilføjede, at små og mellemstore virksomheder, 

en af de største kilder til beskæftigelse i Grækenland, 

rammes hårdest; selskaber lukker hver dag. Over tre 

hundrede tusinde har lukket. Han tilføjede, at ingen uden-

landske investorer kan blot overveje at investere i Græ-

kenland pga. den usikkerhed, der er skabt af den belej-

ring, der udføres mod landet. 

Likviditetsbelejringen giver ikke Grækenland mulig-

hed for at optage kortfristede lån, op til tre måneder, for 

at dække midlertidige budgetunderskud og gør det umu-

ligt for regeringen at gennemføre nødforholdsregler for at 

håndtere den humanitære katastrofe, der er skabt af fem 

års brutalt regime under Trojka-»håndhævernes« ride-

støvle. 

Intetsteds er situationen mere dramatisk end i sund-

hedssektoren, hvor den foregående Quisling-regering 

reducerede budgettet 

med intet mindre end 50 

%. Den nye sundheds-

minister Panagiotis Kou-

roumplis, der er blind, 

og en af de mest respek-

terede politiske skikkel-

ser i landet, har påtaget 

sig en »umulig mission« 

med at finde ressourcer-

ne til at genopbygge 

systemet. Ikke alene er 

landets hospitaler blevet 

ribbet for læger og væ-

sentligt sundhedsperso-

nale, men 40 % af be-

folkningen har ingen 

sundhedsforsikring, 

hvilket betyder, at de 

ikke kan få sundhedstje-

nesteydelser. Ministeren forsøger at skabe et sundhedssy-

stem i lokalsamfundet for at dække dette behov, der er et 

spørgsmål om liv eller død for tusinder af grækere, der i 

øjeblikket ikke har adgang til sundhedssystemet. Afskæ-

ringen af likviditet gør hans mission bogstavelig talt 

umulig: en opskrift på mere død og lidelse. 

Alle aspekter af Trojkaens politik, som regeringen 

forsøger at ændre, har været, og er fortsat, folkemorde-

risk i sin hensigt. Grækenlands kreditorer kræver ned-

skæring af pensioner, der allerede er blevet skåret ned 

med 25 til 40 %. Hundrede tusinder af grækere lever af 

deres bedsteforældres reducerede pension på 400 euro. I 

mange tilfælde taler vi om så mange som otte til ti men-

nesker, der var beroende af en enkelt pension. Kredito-

rerne kræver en afslutning af tidlig pensionering. Tidlig 

pensionering betyder i realiteten, at statsansatte går på 

pension for at nedbringe antallet af offentligt ansatte. En 

afslutning på tidlig pensionering betyder at afskedige 

ansatte og simpelt hen smide dem på gaden uden indtægt. 

»Kreditorerne« kræver endnu flere skatter. I Græken-

land betaler de fattige, de arbejdsløse, børn og de endnu 

ufødte alle skat. Skattesystemet, som Trojkaen skabte, 

kræver, at den først tjente euro beskattes og således fjer-

ner en minimumsindtægt (fradrag), der ikke beskattes, 

hvilket har været normen i alle civiliserede samfund. Alle 

pensioner beskattes, selv den pension på 400 euro, der 

forsørger ti personer. Hvis man har bør, skal man betale 

en ekstraskat for hvert barn, hvilket også er uhørt i civili-

serede lande. Skilsmisseraten er steget dramatisk, efter-

som gifte par betaler mere skat, hvilket i realiteten såle-

des beskatter de endnu ufødte. 

Tusinder af selvstændigt erhvervsdrivende, såsom in-

geniører, advokater og læger, betaler skat, hvad enten de 

har arbejdet eller ej. En IT-ingeniør fortalte denne forfat-

ter, at ti tusinder af ingeniører har fået en skattegæld til 

trods for, at de har været arbejdsløse og ikke har nogen 

lønindkomst; de overgiver dem til at få deres hjem og 

ejendele inddraget, pga. skattegæld. I 2014 havde 65 til 

70 % af ingeniørerne ingen indkomst og skylder alligevel 

tusinder i skat.  
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Resultatet er, at tusindvis at Græken-

lands selvstændige erhvervsdrivende er 

tvunget til at forlade landet. Græken-

land hovedkilde til rigdom er ikke dets 

smukke øer, men dets veluddannede 

befolkning. Dette er endnu et tilfælde af 

folkemord, eftersom Grækenland har et 

relativt højt antal ingeniører og læger, 

der kunne spille en central rolle, hvis 

økonomien var i vækst. 

 

Modstand og BRIKS 

Den kendsgerning, at Syriza, som 

før krisen kun plejede at få tre til fire 

procent af stemmerne, og Uafhængige 

Grækere, et nyt parti organiseret for at 

gå imod memorandaet, nu har magten, 

er et vidnesbyrd om de modstandsånd, der har rodfæstet 

sig hos en stor procentdel af befolkningen. Folk i alle 

aldre har mobiliseret sig. De unge går ud på gaderne og 

tilslutter sig regeringspartierne, eller er parat til at gen-

vælge regeringspartierne, hvis der skal afholdes valg. 

Man finder pensionerede, tidligere statsansatte, inklusive 

diplomater og økonomer, tilbage i offentlige stillinger, 

hvor de udfører en ung mands arbejde, fordi de »kæmper 

en kamp for livet«, som en partileder sagde til EIR. 

Af afgørende betydning for denne modstands succes 

er evnen til at vinde allierede, og her har regeringen tyde-

ligvis valgt BRIKS-perspektivet. I sin tale til Skt. Peters-

borg Økonomiske Forum den 19. juni gjorde premiermi-

nister Tsipras det klart, at han var i Rusland, og ikke til 

forhandlinger i Bruxelles, fordi Grækenland ønsker at 

forfølge en »multidimensionel politik og indgå relationer 

med lande, der i øjeblikket spiller en hovedrolle i den 

globale udvikling.« han nævnte udtrykkeligt BRIKS og 

Den eurasiske økonomiske Union. Han erklærede, at 

»Grækenland søger at blive en samarbejdsbro«, der for-

binder tre kontinenter. (SE nedenfor) 

Grækenland har allerede styrket båndene til Kina 

gennem sin havn i Piræus, hvis containerterminal, udlejet 

til Kina, er blevet sidstnævntes vigtigste indfaldsport til 

for sin skibseksport til Central- og Østeuropa. Græken-

land er knyttet til Rusland gennem ikke alene energiim-

port, men også gennem at dele den samme, ortodoks-

kristne religion og en historie med århundreders kulturel 

og politisk interaktion.  

Ved Skt. Petersborg Økonomiske Forum 18.-20. juni 

steg samarbejdet mellem Grækenland og BRIKS til et nyt 

niveau. På denne begivenheds sidelinjer mødtes Tsipras 

og den græske minister for produktive genopbygning, 

miljø og energi, Panagiotis Lafazanis, med direktørerne 

for BRIKS Nye Udviklingsbank, sidstnævnte gav udtryk 

for deres stærke interesse for et samarbejde mellem Græ-

kenland og den Nye Udviklingsbank. 

Tsipras og Lafazanis mødtes også med Gazproms 

chef Alexey Miller for at drøfte forlængelsen af gasled-

ningen Turkish Stream ind i Grækenland. Dette efterfulg-

tes af et møde mellem Lafazanis og chefen for Ruslands 

»Bank for Udvikling og Udenlandske Økonomiske An-

liggender« (Vnesheconombank), Vladimir Dimitriev,  

Den græske premierminister Alexis Tsipras var i Rusland 

den 19. juni. Her ses han med den russiske præsident 

Vladimir Putin. 
 

 

hvor man besluttede at danne et nyt selskab ved navn 

»Statsentreprise for Energiinvestering A/S«. Den vil være 

ejet af den græske stat og vil, med finansiering fra 

Vnesheconombank bygge den græske gasledning, der 

skal bære navnet »Sydeuropæisk Gasledning«.  

 

Ubetalelig svindelgæld 

Den 17. juni udgav det græske parlaments Gælds-

sandhedskommission en foreløbig, men ekstremt vigtig 

rapport om den mere end 240 mia. euro store gæld, som 

de »europæiske institutioner« - Den europæiske Stabili-

seringsfond, Den europæiske Centralbank og Den inter-

nationale Valutafond – kræver af Grækenland. 

Efter mange høringer og undersøgelse af beviser fandt 

Kommissionen, at hele dette gældskrav er illegitimt, og 

at det ikke bør betales. 

Resultaterne styrker den græske regerings position 

imod disse samme institutioners krav om nye, og selv-

morderiske, nedskæringstiltag imod den græske befolk-

ning. De bekræfter desuden EIR’s offentliggjorte analyse 

på vegne af chefredaktør Lyndon LaRouche i slutningen 

af februar måned i år, der fandt, at Grækenlands såkaldte 

»bailout-gæld« (bankredningsgæld) var et kæmpe svin-

delnummer, der overførte europæiske skatteborgeres 

penge, via græske statslige konti, til bankerotte storban-

ker i London og Europa.  

Gældssandhedskommissionens rapport siger: 

Hele det bevismateriale, vi fremlægger i denne rap-

port, viser, at ikke alene har Grækenland ikke evnen til at 

betale denne gæld, men Grækenland bør heller ikke beta-

le den, først og fremmest, fordi gælden, der fremkommer 

gennem Trojkaens arrangementer, er en direkte krænkel-

se af de græske indbyggeres fundamentale menneskeret-

tigheder. Som følge heraf kom vi til den slutning, at 

Grækenland ikke skal betale denne gæld, fordi den er 

illegal, illegitim og odiøs.  

Komiteen har også forstået, at den græske statsgælds 

uerholdelighed lige fra begyndelsen var åbenlys for kre-

ditorerne, de græske myndigheder, og den etablerede 
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medieverden. Alligevel konspirerede de græske myndig-

heder, sammen med nogle andre regeringer i EU, imod 

en reorganisering af statsgælden i 2010 for at beskytte 

finansinstitutioner. Den etablerede medieverden skjulte 

sandheden fra offentligheden ved at give billedet af en 

situation, hvor bankredningspakkerne hævdedes at være 

til gavn for Grækenland samtidig med at spinde en for-

tælling, der havde til hensigt skabe et portræt af en be-

folkning, der fortjente straf for deres egne misgerninger. 

Politiske kræfter i andre, overforgældede lande i Eu-

rozonen vil også blive berørt af disse undersøgelsesresul-

tater. 

LaRouches analyse fra februar havde på lignende vis 

fundet: 

I Grækenlands tilfælde blev meget af denne 

gæld på svindelagtig måde læsset på landet i løbet 

af enorme bank-bailouts, i 2010 og 2012, til i alt 

245 mia. euro. De fik landets gæld til at stige i vej-

ret, i forhold til dets BNP, fra 126 % ved slutnin-

gen af 2009 til 175 % ved slutningen af 2014. 

Virkningen på andre landes statsgæld var ligeledes 

dramatisk: Irlands, f.eks., steg fra 25 % af BNP, før 

det i 2009 gennem redningspakker reddede Lon-

dons banker, der havde hovedkvarter på dets terri-

torium, til 125 % efter. 

 

Den gæld, der er blevet læsset på Grækenland i de se-

neste 12 år (siden landet gik over til euro-valutaen) er i 

betydelig grad illegitim mht. dens årsager og forbindelse 

til landets realøkonomi. Den kan ikke betales i det næste 

halve århundrede, og den kan ikke betales gennem fort-

satte nedskæringer i ansættelser, pensioner, lønninger, 

sundhedsydelser eller ved at sælge ud i statens indtægter 

og infrastruktur. 

 

’Gælden bør annulleres’ 

Kasinoudlånene fra de største banker i London, 

Frankfurt og Paris, IMF’s og ECB’s overlagte brud på 

reglerne mht. Grækenland og de tyske og franske rege-

ringsfolks irrationelle uforsonlighed har gjort Græken-

lands gæld både illegitim og odiøs – en kæmpesvindel. 

Landet indledte et låneorgie efter sin indlemmelse i 

Eurozonen i 2002, der gjorde dets importvarer billigere 

og dets eksportvarer så dyre, at de røg ud af markedet. 

Der findes ingen irrationelle låntagere uden irrationelle 

långivere, og bankerne smed vildt om sig med penge til 

Grækenland for at finansiere tysk, fransk og amerikansk 

eksportvarer, især inden for militæret. Da Grækenland 

nåede tydelig insolvens i 2010, nægtede bankerne at til-

lade en nedskrivning. I stedet begyndte de »europæiske 

institutioner« at give bailout-lån – bankredningspakker – 

med skatteborgerpenge – og begik den utrolige »fejlta-

gelse« at låne flere penge til et bankerot land, der ikke 

havde nogen beskyttelse mod sine kreditorer (de Lon-

doncentrerede banker). 

IMF og ECB gjorde rodet endnu større ved at springe 

ind og opkøbe græsk gæld fra private finansinstitutioner 

til 100 % af den nominelle værdi, idet de således over-

trådte deres egne grundlæggende love, og læssede ny, 

kortfristet gæld på Grækenland. I 2012 gentoges bailout-

processen af bankerne på en endnu større skala, og en 

yderligere gæld på 240 mia. euro blev læsset på, igen ved 

at bruge skatteborgerpenge. Halvfems procent af hele 

bailout-lånebeløbet på 350 mia. euro passerede igennem 

græske statskonti med lysets hastighed og landede i de 

selv samme tyske, franske og britiske storbanker, der 

således fik mulighed for at undlade at afskrive deres græ-

ske, vilde kasino-»gældsværdipapirer«. 

Den 19. juni, få dage efter Schiller Instituttets konfe-

rence den 13.-14. juni i Paris og LaRouches nye erklæ-

ringer, talte den indflydelsesrige, tidligere socialdemo-

kratiske tyske kansler, Helmut Schmidt, til det græske, 

halvofficielle presseagentur ANA-MPA. 

Alt imens han sagde, at en »ukontrolleret« græsk exit 

af euroen kunne føre til en katastrofe, sagde Schmidt 

også, at Grækenland aldrig burde være gået med i Euro-

zonen, og at landets problemer lettere ville kunne have 

været løst, hvis det stadig havde sin egen nationale valu-

ta, drakmen. 

På et spørgsmål om annullering af den græske gæld 

med Gældsaftalen for Tyskland i London i 1953 som 

model, var Schmidts svar meget klart: »Jeg vil gerne sige 

til jer, at jeg mener, det er fuldstændigt udelukket, at 

Grækenland vil være i stand til at betale din gæld tilbage. 

Størstedelen af den bør annulleres.« 

Schmidt kom med sit eget forslag til en løsning på 

krisen og krævede et europæisk investeringsprogram til 

benefice for Grækenland, der kan finansieredes ikke ale-

ne fra Tyskland, men også via en aftale om at afskrive en 

stor del af Grækenlands ophobede gæld. Han gjorde det 

også klart, at det er nonsens at sige, at det tyske folk er 

blevet åreladet af Grækenland, hvilket er, hvad tyskere 

hver dag læser i deres medier. 

 

Vejen til fremtiden 

LaRouche krævede i februar fuld, international støtte 

til den græske regerings position og erklærede: »Ud-

plyndring udgør ikke legitim gæld. Gælden er ulovlig, 

den er ubetalelig, og den er frugten af en kriminel virk-

somhed, ledet af London, der må lukkes totalt ned, hvis 

verden skal overleve de kommende måneder uden, at der 

udbryder generel krig i Europas centrum. Dette spørgs-

mål må anbringes højt og tydeligt på hvert eneste dørtrin 

i USA. Hvis man ønsker at undgå Tredje Verdenskrig, så 

er det, hvad man må gøre.« 

Han krævede skabelsen af en »kredit-stødpude« til re-

aløkonomien – en kreditinstitution efter Alexander Ha-

miltons principper. En sådan ny udviklingsbank i Græ-

kenland vil blive forbundet med Den europæiske Investe-

ringsbank – og til Kina og de BRIKS-allierede nationer. 

 

For en uge siden, den 18. juni, sagde LaRouche, 

»Man kan ikke opretholde eurosystemet; det er 

iboende bankerot. Hvis man baserer en ’gældsafta-

le’ på det system – enhver gældsaftale – så vil den-

ne aftale mislykkes. Den svindel, som Wall Street 

og London kalder ’deres gældsaktiver’, må fjernes, 

fordi befolkninger – og ikke kun grækerne – er ved 

at blive kørt i sænk af gældskrav, der er værdiløse. 

Annuller disse krav. Befri nationerne for disse spe-
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kulative, økonomiske krav, disse ’investeringer’ i 

hasardspilsindsatser, og en åbning vil blive skabt 

for intern, økonomisk udvikling i de europæiske 

nationer og USA. 

»Løsningen«, sagde han, »er en international 

politik med bankpraksis efter Glass/Steagall-

modellen; aftaler mellem disse nationer om at gen-

nemføre Glass/Steagall-principper. Langt det vig-

tigste:«, sagde LaRouche, »Genindfør Glass/ Stea-

gall-loven til ikrafttræden i USA. Det er det, der 

driver hele denne indsats. Det vil åbne op for ud-

stedelse af statskredit til produktivitet og udvik-

ling.« 

 

LaRouche talte også om den kampagne, der føres af 

kræfter bag den tyske finansminister Wolfgang Schäuble, 

for at tvinge Grækenland ud af eurosystemet.  

 

»Hvis Grækenland går ud, går tilbage til drak-

men, kan den forhandlede værdi af drakmen øges 

betydeligt, og problemer løses«, sagde han. »Det er 

ikke korrekt at sige, at drakmen må kollapse i vær-

di mod euroen. Presset på Grækenland kommer fra 

London-Wall Street banksystemet, og dette sy-

stems økonomiske krav er uden værdi. Dets speku-

lation i ubetalelig gæld må annulleres.« 

»Euroen vil falde i værdi pga. dens bankerot; 

værdien af drakmen mod euroen kan opretholdes, 

og endda stige. Igen, den afgørende handling er 

Glass/Steagall i USA, og at tvinge det igennem i 

Europas lande. Hermed kan USA og Europa skabe 

statslige kreditinstitutioner, der er forbundet med 

BRIKS’ nye, internationale udviklingsbanker, og 

udstede en bølge af kredit til produktiv beskæfti-

gelse.« 

»Det græske parlament vil således have gjort 

fremtiden en tjeneste, hvis vi udfører de rette hand-

linger nu«, konkluderede LaRouche.  

 

Denne artikel forekommer første gang i EIR, 26. juni 

2015. Artiklen har ikke tidligere været udgivet på dansk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSIPRAS I SKT. PETERSBORG: 

’Hvorfor jeg er her, og ikke i Bruxelles’ 

 
Den græske premierminister holdt den 19. juni denne 

tale til Skt. Petersborg Internationale Økonomiske Forum 

i Rusland: 

 

Jeg vil gerne takke arrangørerne for den store ære at 

have inviteret mig til at deltage i denne vigtige begiven-

hed på det Internationale Økonomiske Forum i Skt. Pe-

tersborg. 

Mange af jer under sig måske over, hvorfor jeg er her 

i dag, og ikke til forhandlinger i Bruxelles. Jeg er imid-

lertid her, præcis, fordi jeg mener, at et land, er ønsker at 

undersøge og udforske muligheder for at få succes, må 

have en multi-dimensional politik og indgå relationer 

med lande, der i øjeblikket spiller en hovedrolle i den 

globale, økonomiske udvikling. 

De økonomiske omstændigheder, der var et resultat af 

den globale krises udbrud i 2008, har ført til en meget 

anderledes verden. 

I Europa har vi længe levet under den illusion, at vi 

var verdens centrum, og vi tog kun den udvikling, der 

fandt sted lige på den anden side af vort nabolags græn-

ser, på den anden side Atlanten, i betragtning. 

Verdens økonomiske tyngdepunkt har imidlertid flyt-

tet sig. 

Nye, fremvoksende magter spiller en stadigt stigende, 

betydningsfuld rolle, økonomisk og geopolitisk. 

Internationale relationer er i stigende grad ved at få en 

multipolær karakter. G20-landenes rolle, opgraderingen 

af de regionale samarbejdsprocesser i Asien, Latinameri-

ka og Afrika, så vel som også styrkelsen af samarbejdet 

mellem BRIKS-landene, er uafviseligt bevis for den 

fremvoksende, nye, økonomiske verden. 

Desuden er den Eurasiske Union – dette relativt nye 

projekt for regional, økonomisk integration – endnu en 

potentiel kilde til ny produktion af rigdom og økonomisk 

magt. 

 

Ud af kasinoøkonomien 

Disse forandringer fører imidlertid ikke i sig selv til 

en mere fredelig verden, eller til en stabil verden. 

De betydelige, eksisterende, samfundsmæssige udfor-

dringer er der fortsat, inklusive fattigdom, arbejdsløshed 

og social marginalisering, alt imens regionale konflikter, 

kriser og spændinger intensiveres. I Mellemøsten, Afrika 

og Sortehavsområdet. 

Og i denne forstand er denne nye æras store udfor-

dring, hvorvidt skiftet i det globale, økonomiske tyngde-

punkt vil skabe nye muligheder for at håndtere disse so-

ciale udfordringer og uligheder, eller om det vil accelere-

re den globale økonomis ukontrollerede kurs – passende 

beskrevet som kasinoøkonomi af tidligere formand for 

EU-kommissionen, Jacques Delors, kort før det rungen-

de, økonomiske kollaps i 2008. 

For det gamle finansielle centrum, især for Europa og 

den vestlige verden, vil udfordringen blive, hvorvidt det 

vælger at reagere positivt til nye udfordringer ved at byg 
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Den græske premierminister holdt den 19. juni denne tale 

til Skt. Petersborg Internationale Økonomiske Forum i 

Rusland: 
 

 

ge bro gennem samarbejde med den fremvoksende ver-

den, eller om det fortsat vil forblive forpligtet over for 

gamle doktriner og rejse nye mure af geopolitiske kon-

flikter. 

Krisen i Ukraine, f.eks., åbnede et nyt sår af destabili-

sering i Europas hjerte, et dårligt varsel for den internati-

onale udvikling. I stedet for større økonomisk og politisk 

samarbejde i området, er der en genoplivning af en over-

flødig Kold Krig. Dette fører til en ond cirkel af aggres-

siv retorik, militarisering og handelssanktioner. 

Denne onde cirkel må finde sin afslutning så hurtigt 

som muligt; diplomatiske initiativer, såsom gennemførel-

sen af Minsk-aftalen, er værdifulde og bør støttes. 

Mit land, Grækenland, ligger i det geografiske cen-

trum for mange af disse kriser og spændinger; ikke desto 

mindre bevarer det sin rolle som en stabilitetens og sik-

kerhedens pol i området. Som et land i Europa, i Middel-

havsområdet og i Balkanområdet, så vel som også et 

land, der er en del af det udvidede Sortehavsområdes 

nabolag, søger Grækenland at være en bro for samarbejde 

i sit område. At blive et omdrejningspunkt for investe-

ring, handel, samarbejde om energi, transport, turisme, 

kulturel og uddannelsesmæssig udveksling, på korsvejen 

for tre kontinenter. 

Vi har til hensigt at drage fordel af vores deltagelse i 

alle internationale institutioner, som vi er medlem af som 

et europæisk land. 

Alt imens vi fuldt ud respekterer vore forpligtelser 

som sådan, vil vi også aktivt søge at blive en bro for 

samarbejde både inden for og uden for vores område, 

med vores traditionelle venner som Rusland, men også 

med nye, globale og regionale organisationer. 

 

Eurozonen er problemet 

Som I alle utvivlsomt er klar over, så befinder vi os 

selvfølgelig midt i en storm. Men vi er en søfarende fol-

keslag, med stor kundskab om at ride et stormvejr af og 

ikke bange for at besejle store have, 

og nye have, for at nå til nye og mere 

sikre havne. 

Venner, det problem, som vi og 

vore partnere i EU står overfor, beror 

på den udvikling, jeg har beskrevet. 

EU, som Grækenland er medlem af, 

må genopdage sin sande kurs ved at 

vende tilbage til sine grundlæggen-

de, lovbestemte principper og erklæ-

ringer: Solidaritet, demokrati, social 

retfærdighed. Dette vil dog være 

umuligt, hvis EU stædigt fortsætter 

med nedskæringspolitik og ødelæg-

gelse af den sociale sammenhæng, 

der kun tjener til yderligere at frem-

me recessionen. 

Lad os ikke narre os selv: det så-

kaldte græske problem er ikke et 

græsk problem. Det er et europæisk problem. Problemet 

er ikke Grækenland. Problemet er Eurozonen, og selve 

dens struktur. 

Og det er et spørgsmål om, hvorvidt EU vil give mu-

lighed for vækst, social sammenhæng og rigdom. Om EU 

vil give mulighed for politisk solidaritet i stedet for en 

politik, der gennemtvinger blindgyder og forfejlede pro-

jekter.  

Kære venner, den fremvoksende, nye, multipolære 

verden vil i sandhed blive innovativ og skabe pionergen-

nembrud, hvis den kan befri sig fra de tilgrundliggende 

problemer, der bærer ved til den globale krise. Men dette 

kan ikke ske – det er aldrig sket i historien – uden modi-

ge beslutninger. Vi kan ikke gå frem i denne nye verden, 

alt imens vi stadig bærer byrderne af vore fortidige fejl-

tagelser. I modsat fald er vi dømt til at gentage dem og 

vil fortsætte med at mislykkes – hvorimod udfordringen 

for os er at forandre os, for at lykkes. At tage nye udfor-

dringer op, og overvinde dem. 

Mange tak. 

 

 

Hele familier overlever 

på de ældres pension 

 
I en artikel fra 19. juni, »Brev til tyskere om pensio-

ner«, der blev udgivet i avisen Der Tagespiegel, indskød 

Alexis Tsipras nogle kendsgerninger i den absurditet, der 

i Tyskland – og i IMF’s hovedkvarter – på det seneste har 

gået for at være en diskussion om de græske pensioner. 

Her er et uddrag af den græske premierministers brev: 

Det kan måske lyde noget suspekt, at 75 % af de græ-

ske statsudgifter, minus renter på statsgæld, går til beta-

ling af lønninger og pensioner. Hvis det lyder utroligt – 

så er det, fordi det er utroligt: Kun 30 % af statens udgif-

ter (minus renter på statsgæld) går til pensioner … 

Sammenligningen med Tysklands pensioner er også 

temmelig vildledende. Ifølge rapporter over forfaldne 

udgifter (2009, 2015) steg pensionsudgifterne i Græken-

land fra 11,7 % af BNP i 2007 (lidt højre end Tysklands 
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Unge, der ikke kan klare sig selv, ses her ved et suppe-

køkken i Athen 

 
 
10,4 %) og nåede op på 16,2 % i 2013 (mens cifrene i 

Tyskland forblev nogenlunde de samme). 

Hvad skyldtes denne stigning? Skyldtes det en stig-

ning i antal pensionister, eller en stigning i pensionsbelø-

bene? Svaret er: Ingen af delene. Antallet af pensionister 

er i det væsentlige forblevet uforandret, og pensionerne 

er skrumpet dramatisk, pga. den implementerede politik. 

Elementær regning er tilstrækkelig til at nå frem til den 

konklusion, at stigningen i pensionsudgifterne som en 

procentdel af BNP udelukkende skyldes et fald i BNP 

(nævneren), og ikke en stigning i udgiften (tælleren). 

Med andre ord, så faldt BNP hurtigere end pensionerne. 

Med hensyn til pensionsalder, kan det så være, at de 

ansatte går på pension tidligere i Grækenland? Sandhe-

den er, at pensionsalderen i Grækenland er 67 år for både 

mænd og kvinder, dvs. to år senere end i Tyskland. Den 

gennemsnitlige alder, hvor mænd forlader arbejdsmarke-

det i Grækenland, er 64,4 år; dvs. otte måneder tidligere 

end Tysklands 65,1 år; mens græske kvinder går på pen-

sion, når de er 64,5 år, omkring 3,5 måneder senere end 

tyske kvinder, der går på pension, når de er 64,2 år. 

Jeg har ønsket atter at sætte fokus på ovenstående, ik-

ke for at benægte vort sociale sikkerhedssystems dårlig-

domme – men for at bevise, at problemet ikke drejer sig 

om angiveligt generøse pensioner. Den mest betydnings-

fulde ødelæggelse af pensionsfondene skyldes de drama-

tisk lavere indtægter i de seneste år. Dette skyldtes tabet 

af aktiver pga. PSI (en ’hårklipning’ af pensionsfondenes 

græske obligationer, til en værdi af omkring 25 mia. eu-

ro), så vel som også – og den vigtigste grund – af det 

skarpe fald i bidrag, der var et resultat af den voldsomme 

stigning i arbejdsløshed, samt nedgangen i lønninger. 

 

 

 

 

 

 

I særdeleshed blev, i perioden 2010-2014, omkring 13 

mia. euro fjernet fra vores sociale sikkerhedssystem gen-

nem en række forholdsregler, med en tilsvarende reduk-

tion af pensioner og ydelser på omkring 50 %, en kends-

gerning, der har opbrugt enhver margin for yderligere 

reduktioner uden at underminere systemets operationelle 

kerne. Vi må desuden forstå, at systemet hovedsageligt 

presses på indkomstsiden og mindre på udgiftssiden, som 

det så ofte antydes. 

Jeg vil også gerne gøre opmærksom på et spørgsmål, 

der er enestående for den græske krise. Det sociale sik-

kerhedssystem (pensioner) er en regeringsmekanisme for 

solidaritet mellem generationerne, og dets opretholdelse 

er et hovedspørgsmål for samfundet som helhed. Denne 

solidaritet har traditionelt betydet, at unge mennesker, 

gennem deres bidrag, finansierer deres forældres pensio-

ner. Men under den græske krise har vi været vidne til, at 

denne solidaritet mellem generationerne er blevet vendt 

på hovedet, idet forældrenes pensioner nu finansierer 

deres børns overlevelse. De ældres pension er ofte den 

sidste udvej for hele familier, der kun har et enkelt, eller 

slet intet, medlem, der har arbejde, i et land, hvor ar-

bejdsløsheden generelt ligger på 25 %, og blandt unge 

mennesker, 50 %. 

  

 

 


