Valgsejr til gribbefondenes
kandidat i Argentina
signalerer angreb på BRIKS
23. november 2015 – City of London og dens allierede
gribbefonde hoverer over, at en af deres egne, den neoliberale
Mauricio Macri fra Cambienos-koalitionen, vandt første runde
af Argentinas præsidentvalg, der blev afholdt d. 22. november,
om end med en snæver sejr, 51,4 % af stemmerne, mod 48,6 % til
kandidaten fra Victory Front, Daniel Sciole, som af præsident
Cristina Fernández de Kirchner var udvalgt til at være hendes
efterfølger.
Som talerør for City of London, The Economist, kaglede i sin
dækning i dag, så ”markerer Macris sejr et skifte væk fra
populisme for Argentina – og Sydamerika”, hvormed menes en
tilbagevenden til den destruktive frimarkeds-monetarisme, der
plyndrede Argentina i 1990’erne, og som førte til landets
misligholdelse af gælden (betalingsstandsning), der indtil da
aldrig var forekommet. Macri forventes at forsøge hurtigt at
lave en aftale med de rovgriske gribbefonde, der i mere end et
årti har ført krig mod Argentina, for således at ”vende
tilbage til de internationale finansmarkeder” og begynde at
påtage sig ny, udenlandsk gæld. Dette vil, som han siger,
atter gøre Argentina til et ”forudsigeligt” land.
Den ugentlige London-avis var ligeledes henrykt over, at Macri
har til hensigt at ”genjustere” Argentinas udenrigspolitik væk
fra BRIKS-nationerne Rusland og Kina, som præsident Fernández
har etableret et tæt samarbejdsforhold med, til fordel for
”normale” relationer med USA og Europa. Cristina Fernández har
haft gentagne sammenstød med Barack Obama om hans britiskimperialistiske udenrigspolitik. The Economist forudsiger, at
Argentina, ved at vælge Macri, muligvis ”sætter en præcedens
for

resten

af

regionen,”

gennem

hvilken

andre

”venstreorienterede” statsoverhoveder kunne blive væltet.
BRIKS-medlemmet Brasilien, hvis præsident Dilma Rousseff er
under politisk angreb, er et primært mål.
I en pressekonference her til morgen gjorde Macri det klart,
at han påtænker ikke alene at afvikle nøgleaspekter af
præsident Fernández’ økonomiske politik, såsom valuta- og
kurskontrol, men også at lancere en retslig vendetta imod
medlemmer af Kirchner-regeringen for påstået ”korruption”.
Ingen kunne misforstå budskabet om, hvem, der var målet, i
forbindelse med Macris løfte om, at han har til hensigt at
give retsvæsenet – Macri er politisk allieret med en beskidt
fraktion af dette retsvæsen, der også har forsøgt at styrte
præsident Fernandez – ”al den frihed, der skal til for at gå
grundigt til værks over for dem, der har begået handlinger i
strid med loven.”
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