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13. marts 2016 – Den Europæiske 

Centralbanks beslutning om at sætte 

rentesatsen til nul og kræve negative 

renter for pengeindskud, dvs. give ban-

kerne endnu flere penge, for at de skal 

optage lån, så vel som også at sætte 

beløbet til opkøb af obligationslån op 

fra 60 mia. til 80 mia. euro om måne-

den, betyder kun en ting: Det transatlan-

tiske finanssystem er håbløst bankerot. 

Vi står på randen af det totale sammen-

brud, og det er absolut utilgiveligt, at 

regeringerne giver mulighed for, at 

dette system, der er baseret på bedrage-

riske intriger og fusk, kan opretholdes 

så meget som en dag længere. Storspekulanternes kasi-

noøkonomi må øjeblikkeligt lukkes ned gennem en streng 

Glass/Steagall-bankopdeling! Der findes en løsning, men 

den kræver, at man på dramatisk vis går bort fra den nu-

værende, neoliberale model og genindfører realøkonomi 

og økonomisk genopbygning. 

ECB-chef Mario Draghi, der tidligere var adm. dir. 

for Goldman Sachs, har lanceret et frontalangreb mod 

den tyske bankindskyder, de tyske sparekasser og den 

tyske middelstands virksomheder. Hermed har han spillet 

det allersidste, falske kort ud i det pokerspil, som er, hvad 

det transatlantiske banksystem for længst er perverteret 

til. Nu er det slut; krudtet er skudt af, og finanssystemets 

død kan indtræde hvert øjeblik, det skal være, og vi står 

umiddelbart over for at styrte ud i kaos. 

Overdrevet? Her er reaktionerne fra økonomer og ek-

sperter: 

- Jürgen Stark, tidligere cheføkonom i ECB: »Det vil 

ende i kaos. ECB går langt ud over sit mandat og øde-

lægger offentlighedens tillid til institutionerne.« 

- Hans-Werner Sinn: »Det er en ulovlig subventions-

politik til støtte for zombiebanker og konkurstruede sta-

ter.« 

- Clemens Fuest, præsident for Centret for Europæisk 

Forskning i Økonomi, såvel som også medlem af Fi-

nansministeriets Videnskabelige Forskningsråd: »ECB 

har fyret alt krudtet af.« 

- Wolfgang Gerke, præsident for Finanscentret i Bay-

ern: Det er »et frontalangreb på alle bankkunder«.  

- Michael Kemmer, chefforretningsfører for Bankfor-

bundet: Det er »Gift«.  

- Anton Börner, præsident for Eksportforbundet BGA: 

»Der er en gigantisk omfordeling fra nord til syd. Rent 
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politisk udgør det en skjult sprængsats, når man lægger 

det sammen med flygtningekrisen. Det er brandfarligt.« 

- Wolfgang Steiger, generalsekretær for CDU’s øko-

nomiske råd: »Politikken med billige penge ødelægger 

tilliden. Når medicinen er forkert, nytter det ikke at sætte 

dosis op.« 

- Otmar Issing, tidligere cheføkonom i ECB: »Det er 

at begå selvmord af angst for at dø«. 

- Professor Richard Werner, Southampton Universitet: 

ECB’s politik vil sandsynligvis ruinere halvdelen af alle 

sparekasser i Tyskland: »Vi har intet lært af finanskrisen. 

Jo hurtigere, vi får et oprør i Tyskland, desto bedre.« 

 

En mislykket politik 

Men, fiaskoen for politikken med den europæiske 

møntunion og politikken med »redningspakker« til ban-

kerne efter Lehman Brothers kollaps i 2008, er ikke det 

eneste aspekt af EU’s mislykkede politik. Fotografier af 

flygtninge ved den græsk-makedonske grænse er et 

spejlbillede af hele umenneskeligheden i et EU, der hver-

ken er en union, og heller ikke kender til solidaritet, og 

hvis »værdier« ganske bestemt intet har med Europas 

humanistiske tradition at gøre.  

Den linje, som forbundskansler Merkel tilsyneladende 

er slået ind på, nemlig at satse alt på befæstningen af 

EU’s ydre grænser med hjælp fra Frontex og en aftale 

med Tyrkiet, er ligeså lidt gennemførlig, som den er 

uforsvarlig. Man behøver blot kaste et blik på et kort over 

Europa for at indse, at fortvivlede mennesker, der kæm-

per for at overleve, altid vil finde en ny vej til at forcere 

grænser. Ideen om at realisere en løsning på flygtninge-

krisen ved hjælp af Tyrkiet er lige så absurd. I modsæt-

ning til naiviteten og pragmatismen i Merkels valgstøtte 

til Erdogan forud for det seneste tyrkiske valg, og i mod-

sætning til hendes nuværende politik, så beskriver selv de 

tidligere amerikanske ambassadører i Tyrkiet under præ-

sidenterne Bush senior og junior, Morton Abramowitz og 

Eric Edelman, Erdogan-regimet som autoritært, som tæt 

på økonomisk kollaps og som et regime, der fører en 

borgerkrig mod sin egen befolkning. FN’s flygtningehøj-

kommissær for menneskerettigheder, Said Raad-al-

Hussein, betegner den planlagte masseudskibning af mi-

granter fra Grækenland som ulovlig; han fremførte for 

FN’s råd for menneskerettigheder i Genève, at indrejse-

begrænsninger uden fastsættelse af den enkeltes omstæn-

digheder (dvs. totalt tilfældigt og summarisk), er en over-

trædelse af international og europæisk lov. 

Men det er ikke det eneste: den tyrkiske regerings 

støtte af terrororganisationen ISIS – og dermed af en af 

årsagerne til flygtningestrømmen – er blevet tilstrække-

ligt dokumenteret af diverse efterretningstjenester og 

gjort kendt i medierne. At indgå i et afhængighedsforhold 

til den tyrkiske regering i betragtning af denne situation, 

er mere end amatøragtigt; det er direkte ansvarsløst. 

De ansvarlige politikere i det såkaldte Vesten og i 

Tyskland i særdeleshed må konfrontere den kendsger-

ning, at de er ansvarlige for dette gigantiske, politiske 

svigt, der består i, at de fuldstændig har forkludret alle de 

chancer, der med Murens fald i 1989 bød sig for at skabe 

en virkelig fredsorden for det 21. århundrede, og at den 

eklatante fiasko for deres politik vil gå over i historien 

som deres eftermæle – under forudsætning af, at der 

fremover overhovedet vil findes en historie.  

At der overhovedet findes sådanne fænomener som 

Donald Trump i USA, som den tidligere arbejdsminister i 

Clintonregeringen, Robert Reich, netop korrekt har an-

bragt tæt på det 20. århundredes fascister i 1930’erne, 

eller et fænomen som AfD (Alternative für Deutschland; 

Alternativ for Tyskland), der lefler for de laveste impul-

ser i befolkningen, er resultatet af de etablerede partiers 

politik. Det neoliberale, monetaristiske paradigme, der 

for længst har sat de griskes profit over det almene vel, 

har fremkaldt et monster, der kun efterlader bekymrende 

spørgsmålstegn om fremtiden. 

 

Løsningen 

Men trods alt dette, er der ingen grund til fortvivlelse. 

Der findes en løsning på krisen. Vi har Franklin D. Roo-

sevelts politik, der har stået sin prøve, og som var den 

politik, der, med vedtagelsen af Glass/Steagall-

bankopdelingsloven fra 1933, skabte den model for, 

hvordan kasinoøkonomien kan afsluttes. Og vi har frem 

for alt Kinas tilbud om at overvinde den nuværende fi-

nanskrise og økonomiske krise ved at opbygge Den nye 

Silkevej på basis af et »win-win«-samarbejde. Den eneste 

måde, hvorpå flygtningekrisen kan overvindes, er ved at 

gennemføre den stort anlagte, økonomiske genopbygning 

af Mellemøsten og resten af Sydvestasien samt Afrika, 

for at mennesker, der nu flygter fra krig og hungersnød 

op til os, kan få et perspektiv for opbygning og udvikling 

af deres egne hjemlande. Kina har skabt tilbuddet om 

dette samarbejde, og den russiske præsident Putin har, 

gennem sin militære intervention i Syrien, skabt forud-

sætningerne for en politisk og økonomisk løsning. Den 

strategiske konstellation med samarbejde mellem Kina, 

Rusland, BRIKS-staterne og de alternative finansinstitu-

tioner (alternative, fordi de ikke satser på størst mulig, 

monetaristisk profit, med derimod udelukkende skal yde 

kredit til opbygning af infrastrukturprojekter, og dermed 

udvikling -red.), som disse har skabt, såsom Asiatisk 

Infrastruktur-Investeringsbank, AIIB, Den nye Udvik-

lingsbank, Silkevejsfondene, både over land og over 

vand, osv., eksisterer allerede. 

Om vi kan komme ud af denne eksistentielle krise, vil 

på afgørende vis afhænge af, om tilstrækkelig mange 

mennesker og institutioner er i stand til at erkende det 

aksiomatiske grundlag for den nuværende politiks fiasko, 

og om tilstrækkelig mange mennesker bevidst beslutter 

sig for et nyt paradigme.      

Løsningen på denne komplekse krise kan selvfølgelig 

ikke findes på et lokalt eller nationalt plan. Det nye para-

digme må tage sit udgangspunkt i menneskehedens fælles 

mål og skabe et reelt perspektiv for alle nationer på den-

ne planet. Som den kinesiske præsident Xi Jinping ud-

trykte det i sin tale til FN i 2015, og som en gammel, 

kinesisk talemåde siger: »Det er det største ideal at skabe 

en verden, der virkelig er fælles for alle.« 

Denne talemåde er en almen arv i alle kineseres be-

vidsthed, og især hos alle dette lands unge mennesker. Vi 

bør hurtigt også gøre den til vores.   


