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14. februar 2016 – Det kan siges præcis så slagfær-

digt: Europas og USA’s finanssystem er allerede dødt, 

men begravelsen har endnu ikke fundet sted. Der finder 

bankkrak sted i hobetal, og centralbankernes berømte 

værktøj viser sig virkningsløse, eller også gør de kata-

strofen endnu værre. Det er på allerhøjeste tid at gøre en 

ende på kasinoøkonomien og virkeliggøre et Grand De-

sign for opbygningen af verdensøkonomien, og først og 

fremmest i Sydvestasien og Afrika! Og samarbejdet med 

Kina om den Nye Silkevej er den bedste tilgang til dette! 

I finansverdenen hersker der gråd og tænders gnidsel: 

»Verden kan ikke klare endnu et finanskrak«, skrev Daily 

Telegraphs stedfortrædende chefredaktør Allister Heath, 

»det ville ødelægge kapitalismen sådan som vi kender 

den«. En ny bankredning (bail-out) med skatteborgernes 

penge ville udløse en sådan eksplosion af raseri, skriver 

han, at det ville true den fire markedsøkonomis overle-

velse og føre til krav om løn- og priskontrol, efter straf-

fende, ultra-progressive skatter, en krig mod City (of 

London) og vilkårlige fængselsstraffe. Den sørgelige 

sandhed ville være den, at regeringerne kun kunne håbe 

på, at centralbankerne på en eller anden måde kunne 

vinde tid. 

Dette håb havde Larry Elliott fra Guardian ikke læn-

gere, idet han ser tilliden til, at centralbanken er i stand til 

at standse banksektorens kollaps, svinde. Elliott citerer 

cheføkonomen i Saxobank, Steen Jakobsen: »Denne uge 

vil måske gå over i finanssystemets historie som den uge, 

hvor centralbankernes evne til at udøve kontrol døde – 

2016-versionen af Berlinmurens fald«. Ikke ugens eneste 

dødsfald: »Dette kunne gå over i historien som ’Abeno-

mics’’ død, kommenterede Neil Mellor fra Bank of New 

York Mellon den boomerangeffekt, som blev resultatet af 

den japanske regering Abes forsøg på at standse deflati-

onsspiralen med yderligere »quantitative easing«, altså 

pengetrykning og negative rentesatser, men som blot 

fremskyndede krakket. 

   Men også vidundervåbnet bail-in, Cypernmodellen 

for ekspropriering af bankernes konto- og obligationsin-

dehavere, vender sig imod dem, der ønsker at bruge den. 

Af skræk for, at bail-in skulle føre til et »stormløb« på 

bankerne, rejste sig et kor af stemmer i Italien for, for 

himlens skyld at tilbageholde denne forholdsregel, som 

var blevet delvist anvendt dér.  

Deutsche Bank, hvis aktiekurs er faldet fra engang at 

være 177 euro til nu 13 euro, og som har tabt 40 % i vær-

di fra årets begyndelse, kunne, på trods af massefyringer, 

lukning af hundreder af filialer og tilbagetrækning fra ti 

lande, ikke standse krakket og greb sluttelig til det despe-

rate middel at tilbagekøbe sine egne obligationer – en 

form for anvendelse af palliativ medicin, som kortvarigt 

letter patientens lidelser, men som klart signalere til om-

givelserne, hvordan det er fat med ham. Den schweiziske 

bank Credit Suisse tabte i løbet af tre dage i træk 24 % i 

markedsværdi, hvilket alarmerede schweiziske banktil-

synsfolk i en grad, hvor de nu kræver, at CS dagligt skal 

meddele sin risikoposition mht. markedsværdi til Bern. 

De europæiske banker sidder på dårlige lån til anslået 

en billion, men først og fremmest inden for selskaber for 

skiferolie og -gas er processen med deleveraging imidler-

tid begyndt, en slags kædereaktion for derivatkontrakter, 

som man f.eks. så det i USA under krisen i 2007 med 

subprime-lånene på ejendomsmarkedet. Et nyt krak, der 

er langt mere dramatisk og definitivt end kollapset af 

Lehman Brothers og AIG i september 2008, kunne ske, 

hvornår det skal være. Det efterfølgende styrt ud i kaos 
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ville med en til sikkerhed grænsende sandsynlighed føre 

til borgerkrig i USA og Europa og bringe en umiddelbar 

fare for en strategisk konfrontation mellem NATO på den 

ene side og Rusland og Kina på den anden. 

Allister Heath siger ikke sandheden, når han hævder, 

at regeringerne intet kan gøre og blot må vente på, at 

centralbankerne vinder tid. I 1933 demonstrerede Frank-

lin D. Roosevelt ved sin indtræden i embedet, hvad løs-

ningerne er: En omgående indførelse af Glass/Steagall-

bankopdelingssystemet, afskrivning af den giftige gæld, 

oprettelsen af en Pecora-kommission til undersøgelse af 

bankernes kriminelle aktiviteter og skabelsen af et nyt 

kreditsystem til finansiering af investeringer i veldefine-

rede projekter i realøkonomien – denne pakke er ligele-

des i dag den eneste mulighed for at forhindre et styrt ud 

i kaos og krig. 

Det er åbenbart, at den politik, der føres af EU og de 

»fem præsidenter« – Mario Draghi, chef for ECB; Jean-

Claude Juncker, Europakommissionsformand; Jeroen 

Dijsselbloem, eurogruppeformand; Martin Schulz, Euro-

paparlamentsformand og DonaldTusk, Europarådsfor-

mand – er i direkte modstrid med denne løsning. De øn-

sker, ligesom den tyske finansminister Wolfgang Schäub-

le, at »fuldstændiggøre valutaunionen og den økonomi-

ske union«, eller, ligesom cheferne for den tyske og den 

franske centralbank, hhv. Jens Weidmann og François 

Villeroy de Galhau, at skabe et europæisk finansministe-

rium. Bag dette står intet andet end planen om at fasthol-

de den totalt mislykkede monetære, neoliberale politik og 

cementere bankernes diktatur, der netop er ansvarlig for 

den ovenfor skitserede krise. 

Ikke mindre dramatisk end faren for en nedsmeltning 

af finanssystemet, er faren for en global, atomar verdens-

krig. Den russiske premierminister Dmitrij Medvedev 

advarede mod netop denne fare i et interview til den en-

gelske udgave af erhvervsavisen Handelsblatt, i forbin-

delse med Sikkerhedskonferencen i München den 12.-13. 

februar. Deployeringen af landtropper i Syrien (hvad 

enten dette sker gennem USA, NATO eller de britiske 

stedfortrædere Saudi Arabien og Tyrkiet) ville omgående 

føre til en eskalering mod en verdenskrig med sig, under-

stregede Medvedev. 

Så meget desto vigtigere er aftalen om en våbenhvile, 

som blev forhandlet igennem af den russiske udenrigsmi-

nister Sergei Lavrov og den amerikanske udenrigsmini-

ster John Kerry, samt 17 andre stater, på sidelinjen af 

konferencen i München, og som skulle træde i kraft in-

den for en uge. Men kampen imod ISIS og al-Nusra skul-

le dog selvfølgelig fortsætte. Nu vil det vise sig, hvilken 

rolle, Saudi Arabien og Tyrkiet virkelig spiller – hvis de 

grupperinger, som de støtter, krænker våbenhvilen, bliver 

de sat på terrorlisten. 

Det er en ubestridelig kendsgerning, at det først var 

Ruslands militære intervention i Syrien, der overhovedet 

skabte muligheden for en diplomatisk løsning, og hertil 

hører ikke kun forstærkningen af den syriske hær, men 

også angrebet på Aleppo, uden hvilket forsyningslinjerne 

til ISIS og al-Nusra ikke ville være blevet afbrudt. Dette 

har bl.a. den forhenværende chef for NATO’s Militær-

komite, den tyske general Harald Kujat, fremhævet, men 

det er åbenbart hverken blevet forstået af forbundskansler 

Angela Merkel eller parlamentsmedlem for partiet Die 

Linke, Sarah Wagenknecht. 

Om aftalen om en våbenhvile vil holde og kan føre til 

begyndelsen på en virkelig løsning for Syrien, Mellem-

østen og resten af Sydvestasien, og dermed til overvin-

delse af flygtningekrisen, afhænger først og fremmest af, 

om der kommer en helhedsløsning, der indeholder alle 

aspekter af problemet, på dagsordenen. 

Kun, hvis det for det første lykkes at tvinge USA og 

Rusland til at samarbejde – og hertil har Europa absolut 

forhåndenværende midler til at udøve pres – og USA 

bringes til at opgive konfrontationspolitikken over for 

Rusland og Kina, kan verdensfreden sikres. 

Men det er desuden for det andet bydende nødvendigt 

at realisere et økonomisk opbygningsprogram for hele 

området, hvor ikke alene de stater, der er ødelagt af krig, 

som Irak, Syrien, Libyen, Yemen og Afghanistan, bliver 

genopbygget, men også, at hele Sydvestasien og Afrika 

virkelig bliver udviklet med industri og landbrug. 

Det eneste, realistiske perspektiv for, hvordan dette 

kan ske, er opbygningen af programmet, som forfølges af 

Kina, med den Nye Silkevej i dette område, sådan som 

Schiller Instituttet har foreslået det i årevis, og som det 

nu, med den kinesiske præsident Xi Jinpings seneste rejse 

til Saudi Arabien, Egypten og Iran, er blevet sat konkret 

på dagsordenen. Hvis Tyskland, Frankrig, Italien og an-

dre europæiske nationer nu erklærer, at de har til hensigt 

at arbejde sammen med Kina og Rusland om Sydvestasi-

ens og Afrikas økonomiske udvikling, så kan ikke alene 

faren for krig og terrorisme overvindes, men også flygt-

ningekrisen kan løses herigennem, idet de stater, hvorfra 

mennesker nu flygter for krig og sult, bliver udviklet 

økonomisk, så disse mennesker har en fremtid i deres 

egne lande. 

En sådan humanitær løsning, der på samme tid vil 

overvinde både faren for krig og flygtningekrisen, er også 

den eneste chance for Europa til at komme ud af sin egen 

økonomiske undergang. Kun, hvis vi omgående sætter 

afskrivningen af den ubetalelige gæld på dagsordenen – 

ligegyldigt, om man kalder det, en ’gældseftergivelses-

fest’, en gældskonference i tradition efter London-

konferencen i 1953, eller Glass-Steagall – og dernæst 

vender tilbage til en kreditpolitik, der befordrer realøko-

nomien, sådan, som man succesrigt praktiserede det i det 

’tyske, økonomiske mirakel’ efter Anden Verdenskrig, 

findes der en løsning. 

Vi har kun et lille tidsvindue til at gribe den forhån-

denværende løsning, som ligger i Kinas tilbud om samar-

bejde for en win-win-løsning med forlængelsen af den 

Nye Silkevej til en Verdenslandbro, for et virkeligt nyt 

paradigme med samarbejde om menneskehedens fælles 

interesser.  

Europas regeringer vil blive målt på, om de vil være 

lakajer for bankerne og ansvarlige for undergangen, eller 

om de virkeliggør en vision for menneskehedens fremtid.                


