Valg i Frankrig:
Efter de falske nyheder, de
virkelige
nyheder
om
Cheminade
Paris, 21. marts, 2017 – Efter en indledningsvis strøm af
genopvarmet bagvaskelse, kommer der nu voksende, mere
anstændig og acceptabel pressedækning om den franske
præsidentkandidat, Jacques Cheminade.
Et godt eksempel er følgende artikel i den progressive
katolske avis, La Croix, den 21. marts.
En oversættelse lyder:
Jaques Cheminade imod ’globale finansinstitutioner’
Stifteren af det politiske parti Solidarité & Progrès (Jacques
Cheminade) har i 40 år kæmpet imod den »finansielle
besættelse«.
»I dag er de modigste dem, der er de viseste.« Jacques
Cheminade, 76, har grundlagt sit »kampprogram« på denne
overbevisning. Stifteren af partiet Solidaritet & Fremskridt
er engageret i en fyrre år lang kamp imod den fjende, han
lover at besejre: et konglomerat af finansinteresser, der
opererer ud fra City of London og Wall Street.«
Elev fra den Nationale Administrationsskole (École Nationale
d’Administration, ENA) og tidligere højtplaceret embedsmand i
Økonomi- og Finansministeriet, forlod Cheminade tjenesten i
1981 for »mere effektivt at kunne bekæmpe finansiel
globalisering og det oligarki, der kontrollerer den«.
Cheminade har allerede to gange stillet op til
præsidentvalget.

De første beslutninger i hans fremtidige, femårige mandat:
Kræv en indkaldelse til en international konference om gæld og
det internationale finanssystem, et »nyt Bretton Woods for at
gennemgå gældens legitimitet«; forlad Den europæiske Union,
euroen og NATO; stift på ny en tæt union med visse lande, for
en »reel harmonisering af deres økonomi-, finans- og
budgetpolitik« omkring store projekter på europæisk, eurasisk
og global skala.
Jacques Cheminade går ind for en politik med samarbejde med
BRIKS (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika), »der
har viljen til at undfly atlantist-monetarismen til fælles«.
For at gå frem »imod en verdensorden, baseret på fysisk og
menneskelig virkelighed«, udskiller kandidaten tre områder for
udvikling: rumfart (industrialisering af Månen og udforskning
af Mars), havene (grundig oprensning af affald) og Afrika
(skabelse af et Ministerium for Samarbejde, Fælles Udvikling
og Immigration)«.

