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»Det bliver mere og mere tydeligt dag for dag, selv for folk,
der ikke har deres daglige gang her nede på kontoret, at den
verden, der var engang for lang, lang tid siden, inden der var
en Brexit-afstemning i Storbritannien; inden den italienske
befolkning dengang sagde nej til en ny forfatning for Italien;
inden Donald Trump blev valgt til præsident; dengang for lang
tid siden; den verdensorden, som vi har forladt, den kommer
aldrig tilbage. Illusionen om, at den kommer tilbage, altså,
at man kan gå tilbage til de ’gode gamle dage’, hvor Barack
Obama var en fantastisk, super, liberal præsident, som bare
ville det bedste for verden, og hvor vi i den vestlige verden
havde det bedste finanssystem, der kunne tænkes, hvor man kun
gjorde alt muligt godt for resten af verden, osv.; den fantasi
er væk, og den kommer ikke tilbage.
Det, vi står med lige nu, det er et sammenbrud; fortsættelsen
af det finansielle sammenbrud, sammenbruddet af det
transatlantiske, finansielle system, som vi så i 2007-08, og
som så blev udsat gennem, at man simpelthen bare oversvømmede
de finansielle markeder med såkaldte kvantitative lempelser i
mange forskellige omgange og lod staterne overtage en stor del
af finansmarkedernes spillegæld; jamen, det sammenbrud er nu
på vej tilbage med forrygende hast. Og det er meget ironisk,

at det, der ligesom har udløst – men det er kun udløseren, der
er ikke selve årsagen – den seneste krise, jamen, det er denne
her hybris, som findes i en arrogant, vestlig elite i folk,
der sidder nede i EU’s hovedkontor og siger, jamen, vi styrer,
hvordan det her foregår, og der er ikke nogen befolkninger,
der skal få lov til at lade deres ’demokratiske rettigheder’
blande sig i de dispositioner og beslutninger, som VI træffer!
…«
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