Den tyske bankier Alfred
Herrhausen mindet på 25-års
dagen for sit mord
29. nov. 2014 – Mere dækning af mordet for 25 år siden på
direktøren for Deutsche Bank, Alfred Herrhausen, den 30. nov.
1989[1], vil forekomme i de tyske, etablerede medier i de
næste timer og dage. Dette mord gennem en fjernbetjent bombe,
som sprængte Herrhausens bil i luften, da han var på vej til
sit kontor, og som den såkaldte tredje generation af »Fraktion
Rote Armee«, en fraktion af Baader-Meinhof-gruppen, tog
ansvaret for, fandt sted kun to dage efter, at forbundskansler
Helmut Kohl havde præsenteret sit ambitiøse 10-punkts program
for en økonomisk og politisk integration af de to Tysklande,
inkl. et program for udvikling af jernbaner. Herrhausen skal
angiveligt have inspireret dette program, men der var også et
åbent brev fra Helga Zepp-LaRouche til Kohl, som blev
overleveret flere dage før, og som skitserede en storstilet
plan for at bringe Øst og Vest sammen (og ikke kun Tyskland)
efter at Berlin Muren netop var faldet den 9. november
1989[2], og som indvarslede Jerntæppets fald.
Avisen Frankfurter Rundschau interviewede Hans-Peter Burghof,
økonom ved Hohenheim Universitet, og som husker, at Herrhausen
var en person ulig de andre bankierer omkring ham, og at især
hans forslag til en gældssanering/gældseftergivelse af
udviklingslandene mødte stærk modstand, selv inden for
Herrhausens egen Deutsche Bank. Burghof siger, at når han nu
om stunder hører en tale af den aktuelle direktør for Deutshe
Bank, Jürgen Fitschen, får han kuldegysninger op ad rygraden;
så dramatisk har tingene ændret sig, siden tiden med
Herrhausens politiske dominans.
Ludwig

Poullain,

tidligere

mangeårige

direktør

for

Westdeutsche Landesbank – den tidl. statsbank i Nordrhein-

Westfalen, understregede de samme pointer i et interview med
N-TV Tv-netværket og sagde, at havde Herrhausen levet, ville
han aldrig nogensinde være slået ind på den vej med »løgn og
bedrag«, som investeringsbankierer siden er slået ind på.
Investeringsbankpraksis var også meget anderledes dengang, end
den er i dag, tilføjer Poullain.
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[1] Se: Frankfurt/Shanghai-udfordringen til London/Hongkong:
Et ekko af tysk industri og Alfred Herrhausen
[2] Se: Helga Zepp-LaRouche i anledning af 25-års dagen for
Berlinmurens fald

