Valg i Frankrig: Jacques
Cheminade,
leder af partiet Solidarité &
Progrès,
præsenterer sit program for
præsidentvalget
til arbejdsgivere, landmænd
og mange andre
2. april, 2017 – »Gør en ende på tøjlesløs finansspekulation
gennem bankopdeling«, »Udsted statskredit til finansiering af
realøkonomien«, »Forlad euroen og EU i sin nuværende form« og
»Gå med i BRIKS for at udvikle verden«; det er de temaer, som
den franske præsidentkandidat Jacques Cheminade hamrede løs på
i sine mange interviews i medierne. I sidste uge havde han
også lejlighed til personligt at bringe sit budskab til
vigtige vælgerbegivenheder.
Den 28. marts var han den første taler på et møde i de Franske
Arbejdsgiveres Føderation (MEDEF) i fire minutter, efterfulgt
af en diskussion med fire direktører for små og mellemstore
foretagender (SMF’er) og tilhørerne, i en hel time. (mere
herom nedenfor).
Samme eftermiddag blev han inviteret af Fransk-russisk
Dialogsammenslutning for at give en 15 minutter lang
præsentation af sin politik, og især af sine synspunkter mht.
fransk-russiske relationer. Cheminade bemærkede, at hans
politik over for Rusland ville blive de Gaulles politik:
entente, detente og samarbejde, såvel som også win-winsamarbejde for at sikre fred i verden. Han krævede en

ophævelse af sanktionerne til gengæld for Ruslands ophævelse
af modsanktioner, især mod landbrugsvarer.
Den 30. marts deltog Cheminade i en kongres for FNSEA,
Frankrigs største fagforening for landmænd, hvor han gav en 10
minutter lang præsentation til de 1.000 delegerede i salen,
efterfulgt af spørgsmål og svar fra panelet i henved 30 min.
Cheminade lagde ud med at understrege, at deres profession,
landbrug, måtte være meget fremtidsorienteret, eftersom den
vil have den store opgave at sikre en tilstrækkelig
fødevareforsyning til hele verdens befolkning. Han er
overbevist om, at franske landmænd vil være i stand til at
bidrage med deres andel til denne indsats, under forudsætning
af, at vi bekæmper den finansielle besættelse med dens politik
for spekulation i fødevareprodukter og for at tjene
kortfristede profitter, hvilket er uforeneligt med landbrug og
dyreavl.
Ved MEDEF-begivenheden blev Jacques Cheminade varmt modtaget
af mødelederen, der foreslog at introducere kandidaten med en
forbindelse mellem tre tal. For det første, €100 mia. om året,
hvilket er, hvad Cheminade ville investere i realøkonomien til
byggeri af infrastruktur for »mennesker og natur«. For det
andet, €90 mia. om måneden, hvilket er det beløb, som Den
europæiske Centralbank udsteder for at redde bankerne
(bailout), og som udelukkende er lån, der ikke går til
realøkonomien. Og for det tredje, noget mere personligt,
800.000 år, for Cheminade har i sin samling af præhistoriske
genstande det første udviklingstrin til en økse fra den
palæolitiske æra (den ældste stenalder).
Cheminade indledte sin præsentation med at sige: »Der er et
ord, der næsten aldrig er blevet hørt i denne kampagne; et
andet ord er blevet nævnt, men fordrejet. Det første ord er
’industri’. Frankrig er blevet så afindustrialiseret, at
industri i dag kun repræsenterer 12,5 % af vores BNP. Samtidig
er befolkningens købekraft stagneret.«

»Det andet ord, der er blevet fordrejet, er ’arbejdskraft’.
Fortalen til vores Forfatning … stadfæster, at alle har ret
til at have et job. Men i dag anses arbejdskraft for at være
en omkostning, eller en tilpasningsvariabel, og ikke som motor
for morgendagens økonomi.
Det spørgsmål, der så ofte stilles i denne kampagne, er, ’hvor
meget koster det?’ og igen, ’hvor meget koster det?’ og det,
vi hører, er, ’Der er ingen penge, vi har ingen penge’ – når
det virkelige spørgsmål, vi burde høre, er, ’hvordan gør det
fremtiden bedre, og hvad vil det koste, hvis vi ikke gør det?’
I, der er samlet her, er indehavere af foretagender, dvs., I
er fremtidsorienterede, og I ansætter arbejdere, hvis
kvalifikationer og færdigheder I må udvikle ved at forbinde
dem med jeres ydeevne …«
»Desværre«,

fortsatte

han,

»er

finanskapitalen

blevet

globaliseret, afreguleret og rovgrisk, og er det modsatte af
en arbejdsgiver, der skaber og udvikler noget for fremtiden.«
Han forklarede, at han ikke handler ud fra en tankegang om
national nedbringelse af omkostningerne, hvilket ville være
selvmord, men ud fra en tankegang om at genskabe fædrelandenes
Europa, for store projekter og for social retfærdighed, for
forhandlinger med BRIKS-landene, den nye, win-win, økonomiske
verdensorden, i et system, der beskrives som inkluderende uden
at ekskludere USA, og for at have den samme slags relationer
med Kina. »Mit synspunkt er, at de store projekter kan fremme
menneskehedens fælles mål: rummet, de store oceaner (den blå
økonomi) og Afrikas udvikling …«
»Jeg er her for at diskutere med jer denne mulighed, som må
gribes, for det, vi må gøre for morgendagens Frankrig, og ikke
spilde jeres og min tid med at kritisere et system og dets
velkendte defekter og farer.«
Det første spørgsmål kom fra direktøren for et nystartet
computerfirma, som spurgte, hvad Cheminade ville tilføje Den
europæiske Union, eller fjerne fra den, for at gøre den

levedygtig.
EU, svarede han, er et falsk Europa, der ledes af en
falskmøntner ved navn Mario Draghi. €90 mia. om måneden
[’kvantitativ lempelse’; ’pengetrykning’], der ikke er i
berøring med realøkonomien, er skandaløst. Alt imens vi ikke
kan af-globalisere verdensøkonomien, så kan vi affinansialisere den, sagde han (altså, afslutte den finansielle
besættelse af lande og økonomier, -red.)
På flere tidspunkter under diskussionen vendte han tilbage til
behovet for store projekter og for, at Europa går med i Kinas
Bælt & Vej-initiativ. Han blev også spurgt om behovet for
lærlingeprogrammer i Frankrig for at hjælpe især unge
mennesker til at finde jobs i de små og mellemstore
virksomheder.
Til spørgsmålet, der blev rejst om gælden og den økonomiske
vækst, svarede Cheminade, at gælden aldrig vil blive
tilbagebetalt, ikke kun den græske gæld, men også Frankrigs,
og han insisterede
bankopdeling.
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Det franske parti, der repræsenterer LaRouche-bevægelsens
politik, og som Jacques Cheminade er formand for, hedder
Solidarité & Progrès. Cheminades præsidentkampagne kan følges
her:
http://www.cheminade2017.fr/Soutenez-l-impression-des-livres-d
e-campagne
Rettelse: Det nævnes her i Cheminades kampagne, at han
fordømmer ECB’s Mario Draghis 90 mia. euro store
’pengetrykning’ (QE) om måneden. Faktisk trykker Draghi for 80
mia. euro om måneden, en ud af en lang liste af finansielle
forbrydelser.
Foto: Ved et FNSEA-møde i Brest præsenterer Cheminade sin
vision for fremtidens landbrug.

