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19. september 2015 – I disse, verdenspolitikkens 

stormfulde dage, ser vi to, grundlæggende forskellige 

typer af politiske og finanspolitiske beslutningstagere: de, 

der ud fra et optimistisk menneskesyn fremlægger en klar 

vision for menneskehedens fremtid, og de, hvis kræm-

mersjæl slet ikke lader nogen plads tilbage til noget som 

helst menneskesyn, men kun med tilbagevirkende kraft 

søger at opretholde deres magt og gæld fra fortiden, selv 

om disse for længst er ophørt med at være erholdelige. I 

de dramatiske ændringer, der vil finde sted i de kommen-

de uger, vil vi kun kunne løse de problemer, vi står over-

for, hvis det lykkes at vinde de europæiske nationer og 

USA for det nye paradigme, som BRIKS-nationernes 

økonomiske politik og Kinas »win-win«-politik med den 

Nye Silkevej repræsenterer. 

I flygtningekrisen, der i mange lande er kommet helt 

ud af kontrol og gør det manglende sammenhold i EU 

tydeligt, ser vi spor af begge tendenser. Efter at for-

bundskansler Merkel, med sit »Det vil vi gøre!«, har 

givet et positivt signal i en situation, der pga. de store 

flygtningestrømme til Grækenland, Balkan og Italien er 

uholdbar, roede Schäuble og de Maizière straks derpå 

tilbage igen. Schäuble, der plages af alt muligt, blot ikke 

økonomisk ekspertise, fremmanede i betragtning af de 

omkostninger, der indledningsvis følger af indlemmelsen 

af flygtningene, omgående sit »Sorte Nul« på bundlinjen 

og krævede besparelser på andre områder i den vilkårlige 

størrelsesorden af 500.000 euro. Den bagvedliggende 

mentalitet, lig en tugtemesters, og som allerede i sin tid 

var tilhænger af den brutale holdning over for den græske 

SYRIZA-regering, havde vel mere til formål at opildne 

befolkningen, der netop har demonstreret en storsindet 

holdning i flygtningespørgsmålet, imod denne holdning, 

og altid ved at bruge mottoet: der er enten råd til børne-

haver eller flygtningelejre.   

Betydeligt mere målbevidst udtalte flere repræsentan-

ter for industriforbund sig derimod, fra Ulrich Grillo fra 

BDI og til Alexander Wilhelm fra BDA, der henviste til 

de store fordele for den tyske økonomi, som ville få en 

tilgang af arbejdskraft i betragtning af de 600.000 ubesat-

te jobs på arbejdsmarkedet. Wilhelm understregede, at 

der ikke er tegn på, at flygtningene ville tage jobs fra 

nogen andre. 

Lige så positivt, det er, at regeringen vil bevilge to 

milliarder euro til sprogundervisning for de flygtninge, 

der skal integreres, lige så beregnet på afskrækkelse er 

det nye, af de Mazières ministeriums udarbejdede lov-

forslag, der bl.a. nægter asylansøgere et menneskevær-

digt eksistensminimum og ikke vil stille noget til rådig-

hed til de mennesker, der søger asyl, i form af at tilbyde 

direkte materielle ting, med undtagelse af rejseproviant 

og en togbillet tilbage til deres land, når de første gang 

betræder EU. Forfatterne til dette katalog over initiativer 

mangler tydeligvis enhver forståelse af den strategiske 

baggrund, den menneskelige dimension eller løsningsmu-

lighederne for denne krise. 

Det viser et udbredt billede af et iturevet EU, der i 

denne situation atter engang, med en tydelighed, der ikke 

overgås, for vore øjne demonstrerer, at der ikke findes 

noget »europæisk folk«, men kun et overnationalt, oli-
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garkisk bureaukrati, der, ud over det menneskeforagtende 

Frontex-program til afskrækkelse af flygtninge, samt love 

– som i stigende grad ikke følges af nogen – næppe har 

noget at tilbyde.  

Sceneskift. Den hævelse af diskontoen, som man læn-

ge har forventet ville blive meddelt af USA’s Federal 

Reserves Åbne Markedskomite, blev sidste torsdag udsat 

endnu engang, og rentesatsen forbliver dermed nu i næ-

sten syv år næsten på nul procent. Den forklaring, som 

direktøren for Federal Reserve Janet Yellen gav i denne 

anledning, straffes de facto som en løgn. Yellen gjorde 

»stærk modvind fra udlandet« - et synonym for den sene-

ste turbulens på det kinesiske aktiemarked – ansvarlig for 

beslutningen.  

Flere økonomer, fra cheføkonom for Bremer Landes-

bank, Folker Hellmeyer, og til chefen for den indiske 

centralbank, Raghuram Rajan, påpegede omgående 

uoverensstemmelserne i dette argument. Alt imens Fede-

ral Reserve nedgraderede prognosen for USA’s økono-

misk vækst fra 3 % til 2,1 %, blev prognosen for Kina 

kun nedgraderet fra 7 % til 6,9 %, så i virkeligheden var 

det altså USA’s svage økonomi, og ikke Kinas, hvis real-

økonomi fremviser stabil vækst, der motiverede Yellen. 

Mens Kina udvikler sine vestlige områder gennem strate-

gien med den Nye Silkevej, satser på en innovationsdre-

vet økonomi og sammen med talrige stater i hele verden 

investerer i fremtidsorienterede projekter, har USA en 

monetær betalingsbalance, der bestemmes af kurserne på 

væsentlige aktiver, såsom aktier, ejendomslån, lån, provi-

sioner osv. Udtrykt på en anden måde, så længe man 

opretholder illusionen om, at Wall Streets spekulations-

værdi anerkendes, så taler vi om mange milliarder dollar 

– men hvis det kommer til et krak, viser det sig, at det alt 

sammen kun var varm luft, virtuelle penge. 

Den virkelige årsag har hanerne netop galet fra husta-

gene, lige fra Den internationale Betalingsbank, BIS, til 

Die Welt og diverse analytikere: Selv en minimal stig-

ning i diskontorenten på 0,25 % ville have fået hele det 

transatlantiske finanssystems korthus til at styrte sam-

men. Og denne vished er kun blevet udskudt i kort tid, 

nemlig, at Wall Street og det europæiske banksystem er 

håbløst bankerot. 

Det modbydelige i den tilsyneladende endeløse for-

længelse af sygdommen består deri, at den faktiske nul-

rente – og snart negative – rentepolitik udhuler opspa-

ringskonti og pensionskonti, hvilket driver sparekasserne 

til ruin. Hvis der kommer et ukontrolleret kollaps, hvilket 

kunne ske når som helst, ville følgen blive en nedstyrt-

ning i kaos, med strategiske konsekvenser, der ikke er til 

at forestille sig.  

Lykkeligvis er alternativerne allerede forberedt. På 

FN’s Generalforsamling i New York, der finder sted i 

øjeblikket, vil det blive klart, at det kinesiske tilbud til 

USA og andre vigtige nationer om at samarbejde om-

kring opbygningen af den Nye Silkevej sammen med 

Kina og BRIKS-landene i et win-win-perspektiv, i reali-

teten repræsenterer det vigtigste, politiske initiativ i vor 

tid. Forud for præsident Xi Jinpings besøg i USA er der 

allerede indgået aftaler om, at Kina bygger en højha-

stighedstogbane fra Los Angeles til Las Vegas, hvad der 

måske ikke ligefrem er den bedst tænkelige strækning, 

men dog markerer begyndelsen til et samarbejde mellem 

disse to lande inden for infrastruktur. Forud for general-

forsamlingen vil ligeledes bestyrelsesformændene for de 

vigtigste, store kinesiske og amerikanske foretagender 

mødes. Det kinesiske presseagentur Xinhua gentog ek-

splicit Xi Jinpings tilbud til USA om at samarbejde om 

opbygningen af den Nye Silkevej.  

I sin tale på FN’s Generalforsamling vil præsident Pu-

tin indbyde folkefællesskabet til en koalition imod terro-

risme, som det europæiske kontinent i praksis, gennem 

sin støtte til den russiske militæroperation i Syrien imod 

ISIS, allerede har tilsluttet sig. Førende politikere i Tysk-

land, Frankrig og Italien har i de seneste dage understre-

get dette politiske skift, at hverken truslen fra ISIS eller 

Ukrainekrisen eller flygtningekatastrofen kan løses uden 

Rusland. Med deployeringen af russiske tropper i Syrien, 

tilbuddet om et møde på tomandshånd med Obama inden 

for rammerne af FN’s Generalforsamling og aftalen mel-

lem udenrigsministrene Lavrov og Kerry om et militært 

samarbejde mellem Rusland og USA, har præsident Putin 

allerede sat en ny dynamik i gang. 

      

Alle disse udviklinger går i den rigtige retning. Det er 

frem for alt bydende nødvendigt at fjerne de tilgrundlig-

gende årsager, der sluttelig er ansvarlige for såvel det 

truende, transatlantiske finanskrak som for flygtningekri-

sen. Disse årsager findes i forsøget på at fastholde en 

unipolær verden, hvilket blot er en diplomatisk omskriv-

ning af ideen om et verdensimperium, der er underkastet 

nogle få bankers og koncerners love og indrettet på et 

lille finansoligarkis profitmaksimering gennem spekula-

tion, på bekostning af det almene vel. Regeringer i natio-

ner, der ikke ville underordne sig dette verdensimperium, 

blev fejet bort af krige, der var bygget på løgne – deraf 

flygtningekrisen. 

Den bedste chance ligger i at gøre en ende på Wall 

Streets og City of Londons kasinoøkonomi gennem en 

genindførelse af Glass/Steagall-bankopdelingsloven i 

USA, og dernæst nødtvungent også i Europa. I den ame-

rikanske Kongres og det amerikanske Senat er to ensly-

dende lovforslag allerede fremstillet, der får stadig flere 

støtter. Genindførelsen af Glass-Steagall er under disse 

betingelser det varmeste tema i den amerikanske valg-

kamp og det eneste håb om, at et kaotisk kollaps i de 

kommende uger kan forhindres, idet bankernes giftige 

værdipapirer rettidigt bortskaffes på en ordnet måde. 

Når dette sker, står alle døre åbne for, at USA og de 

europæiske nationer i fællesskab med BRIKS-staterne 

sætter politikken med den Nye Silkevej for Sydvestasiens 

og Nordafrikas økonomiske opbygning på dagsordenen.  

Om den menneskelige art har det moralske potentiale 

til, i betragtning af en mulig selvudslettelse gennem en 

ny atomkrig, gennem et selvforskyldt styrtdyk ud i kaos 

og gennem kulturel dekadence, at befri sig fra dette gam-

le paradigme og bevidst indlede en ny æra i menneskehe-

dens historie, vil blive afgjort i de kommende uger, bl.a. i 

Manhattan.  

Vær en aktiv faktor i denne afgørelse, og ikke en til-

skuer! 


