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4. juli, 2015 – Ganske uanset, hvad der kommer ud af 

folkeafstemningen i Grækenland, så har de såkaldte »EU-

institutioner«, såvel som forbundskansler Merkel og fi-

nansminister Schäuble, med deres ligeså diktatoriske som 

inkompetente politik anrettet uoprettelig skade på demo-

krati og menneskelighed, idéen om et forenet Europa, og 

EU’s image i hele verden, og de har forkortet euroens 

forventede levetid betydeligt. Hvis yderligere skader på 

Tyskland og Europa skal afvendes, så vil forbundskansler 

Merkels hurtigst mulige tilbagetræden og besættelsen af 

kanslerembedet med en person, der ikke gennemfører 

finansoligarkiets politik, være et eksistentielt spørgsmål 

for hele kontinentet.  Fra en troværdig kilde erfares det, 

at fru Merkel for nylig fik en opringning fra en højtplace-

ret person i USA, der forsøgte at gøre det klart for hende, 

at krisen i Grækenland kun kunne overvindes, hvis lan-

dets gæld blev drastisk reduceret, med Gældskonferencen 

i London i 1953 for Tyskland som forbillede.
1
 Fru Mer-

kel skulle lakonisk have sagt, at, skulle grækerne på søn-

dag stemme Ja, så var det enden på Tsipras-regeringen, 

og dermed var problemet løst. 

                                                           
1
 Se: EIR: »Et græsk forslag: Sammenkald til en europæ-

isk konference om statsgæld« 

http://schillerinstitut.dk/si/?p=4759 
 

Nu er hele verden, også uden sådanne insiderinforma-

tioner, blevet vidne til, at man i Bruxelles, Berlin og 

Frankfurt satser på et regimeskift i Athen med en sådan 

brutalitet, at det har taget vejret fra mangen en iagttager.  

Regimeskift som målet for politikken imod Saddam 

Hussein, Gaddafi, Janukovitj eller Putin – det synes ver-

den næsten at have vænnet sig til. Men imod et medlem 

af EU, og så lige præcis mod et land, der repræsenterer 

demokratiets vugge? Noget sådant som, at Tsipras-

regeringen har vovet at vinde det demokratiske valg imod 

Trojka-diktatet, og dernæst gjorde et uhørt forsøg på at 

virkeliggøre vælgernes mandat, det har dette EU ikke 

forudset. 

David Ignatius gør i Washington Post grin med, at den 

»grusomme EU-politik på afgrundens rand« over for 

Grækenland i det mindste vil trække det uvirkelighedens 

slør til side, der lige fra begyndelsen har hængt over en-

hedsvalutaen. Europæerne skulle i alle tilfælde næppe 

have stemt om noget som helst aspekt af det »europæiske 

projekt« - hverken om Maastrichttraktaten, som foreskrev 

euroen, eller om den Europæiske Forfatning, der i Frank-

rig og Holland, hvor man stemte om det, blev nedstemt 

med hhv. 54,9 % og 61,5 %, for derefter blot på lumsk 

vis at blive serveret igen og vinket igennem som »Lissa-

bontraktaten«. Vi bør også huske på Sarkozys optræden i 

EU-parlamentet i november 2007, da han over for en 
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gruppe af parlamentarikere svor på, at man for enhver 

pris måtte forhindre folkeafstemninger og folkefore-

spørgsler af enhver art, fordi resultatet kunne falde ud i 

modstrid med egne forestillinger. Utroligt, men sandt: 

Som en ny Wikileak-offentliggørelse afslører, så fremgår 

det af et NSA-dokument om aflytning af fru Merkels 

mobiltelefon i året 2011, at hun over for sin personlige 

medarbejder allerede dengang havde erklæret, at Græ-

kenland ikke ville kunne opretholde sine tilbagebetalin-

ger på gælden. Hvorfor er hun så alligevel gået med til 

hele svindelen med de såkaldte redningspakker til Græ-

kenland, der for 90 % ’s vedkommende udelukkende 

kom de europæiske banker til gode? Hvorfor fastholder 

hun, Schäuble, Gabriel, Schulz, Draghi, Dijsselbloem og 

Co. at fortsætte med at bogføre gælden i årevis som gæld, 

selv om det for længst var blevet klart, at den aldrig ville 

kunne blive betalt? Svaret er åbenlyst: af samme grund 

som den, der i Versaillestraktaten fastsatte gældens stør-

relse og tilbagebetalingsbetingelser på en sådan måde, at 

Tyskland blev tvangsindlagt i et korset – på grund af den 

politiske magt. John Perkins beskriver udførligt denne, de 

internationale finansinstitutioners mekanisme i sin bog 

En økonomisk hitmans bekendelser. Denne omstændig-

hed er så åbenlys, at en hel skare af velrenommerede 

økonomer, i dagene op til folkeafstemningen, har offent-

liggjort indtrængende appeller om, at grækerne skulle 

stemme »Nej«, og at der måtte afholdes en gældskonfe-

rence – Stiglitz, Krugman, Rogoff og Galbraith. Selv 

IMF forsvarede pludselig dette synspunkt vedr. en 

gældsnedskrivning.  

James Galbraith forklarede EU’s holdning i dette 

spørgsmål således: 

»For at begribe denne bitre kamp er det en hjælp at 

forstå, at det nuværende Europas ledelseskræfter er over-

fladiske, verdensfjerne personer, der kun beskæftiger sig 

med lokale spørgsmål og er totalt ude af stand til at dis-

kutere kontinentale problemer på en moralsk eller intel-

lektuel måde. Det gælder for Angela Merkel i Tyskland, 

François Hollande i Frankrig, og det gælder også for 

Christine Lagarde fra IMF. Først og fremmest, så har 

ledelseskræfterne i Nordeuropa ikke mærket krisen på 

egen krop, og de har heller ingen anelse om økonomi, og 

i begge aspekter er de grækernes direkte modsætning.« 

I anledning af IMF’s pludselige erkendelse af, at 

Grækenland uden en gældsnedskrivning ikke har den 

ringeste chance, dukkede der en række artikler op, bl.a. 

fra Associated Press, der påpegede, at Tyskland nægter 

Grækenland præcis den gældsafskrivning, som det selv i 

1953 fik på Londonkonferencen, netop med hjælp fra den 

daværende græske regering. Uden denne hjælp ville det 

berømte, tyske, økonomiske mirakel aldrig kunne være 

sket. »Den samme chance, som Tyskland fik i 1953, bør i 

dag gives Grækenland«, citeres Eric LeCompte, chef for 

organisationen »Jubilee USA«. 

Dette er langtfra tilfældet. Gesine Schwan afslører i et 

interview til avisen Der Freitag, at et betydningsfuldt 

medlem af SPD-grupperingen i Forbundsdagen havde 

fortalt hende, at tilbud om en gældsomstrukturering for 

længst lå klar på bordet, og hvis grækerne væltede rege-

ringen ved at stemme Ja i folkeafstemningen, ville de få 

en gældsomstrukturering. Det viser, at det drejer sig om 

et bevidst regimeskift.  

Denne form for skruppelløshed, der har kendetegnet 

hele EU’s historie siden Maastricht, kan muligvis godt 

være »succesfuld« i en vis periode. I sandhed, så ødelæg-

ger det alt, hvad der er værdifuldt i Europa – den europæ-

iske kultur, de europæiske værdier – og det truer med 

slutteligt også at ødelægge selve Europa. Den onde ånd, 

der motiverer Maastricht-eurokraterne til at ofre Græken-

land til fordel for deres system med profitmaksimering, 

er den samme, der også driver NATO’s og EU’s udvidel-

se mod øst frem, og som optrapper konfrontationen med 

Rusland helt frem til punktet for en atomar selvdestrukti-

on. Maastricht-EU har præcist vist sig at være det mon-

ster, som vi siden 1992 har betegnet det for at være. »Slår 

euroen fejl, slår Merkels kanslerskab fejl« er overskriften 

på den trykte udgave af Der Spiegel i denne uge. For 

begge spørgsmåls vedkommende drejer det sig om gan-

ske kort tid. Jo hurtigere, der i Tyskland findes kræfter, 

der finder en fornuftig løsning på begge spørgsmål, desto 

større er chancen for, at Tyskland i rette tid sætter sig 

imod det transatlantiske finansoligarkis selvmorderiske 

konfrontation over for Rusland og Kina. Pentagons nye 

doktrin, der udtrykkeligt definerer Rusland og Kina som 

USA’s modstandere, sætter fokus på den forhøjede fare 

for, at det kan komme til en krig mellem de to lejre. End-

nu er opgørets øjeblik ikke kommet, men det kan ske, 

hvert øjeblik, det skal være, og så vil det sandsynligvis 

være for sent. 

Der er en løsning. Tyskland og de andre nationer i Eu-

ropa kan tage imod Kinas tilbud om at samarbejde om en 

»win-win-strategi« med opbygningen af den Nye Silke-

vej. Ved BRIKS-staternes og SCO’s kommende topmø-

der i Ufa, Rusland, vil det blive klart, at det drejer sig om 

et økonomisk system og et finanssystem, der er baseret 

på totalt andre principper, ved hvilke alle verdens natio-

ner kan samarbejde. Enten findes der tiltrækkeligt med 

intelligente kræfter i Tyskland og de andre stater i Euro-

pa, der erkender dette alternativ og også virkeliggør det i 

Tyskland – eller også er vi for feje og dumme og under-

kaster os de »overfladiske, verdensfjerne ledelseskræf-

ter«, der i deres indskrænkethed driver os ud i katastro-

fen.                   


