Büso haklı çıkacaktır:
Mali sistem
parçalanmak üzere!
Von Helga Zepp-LaRouche,
Bundesvorsitzende der Bürgerrechtsbewegung Solidarität

Genel seçim‘de CDU/CSU ve FDP seçimi kazanmış

ama bu zafer kısa zaman sonra kendini bir pirüsvari zafer
olarak gösterecektir. Bu partiler bir sonraki seçimde, kendi
kendini imha eden ve yeşil kahve erzatsı halini seçim‘den
sonra güçlendirmek isteyen SPD ile aynı durumda olacaktır.
Yeni iktidar partilerinin seçim vaadlerini, ekim‘de beklenilen, şiddetli ekonomik ve mali kriz yalanlarını ifşa edecektir. Eğer kısa vadede,mevcut dünya finans sistemi, iflas
usullerin‘den geçirilip, yeni bir kredi sistemine oturtulmazsa, yüksek enflasyonlu bir patlama tehditi ve zincirleme bir
çöküşün etkilerinden bu gezegendeki hiçbir ülke kendini
koruyamıyacaktır.

Pittsburgh‘daki G-20 ülkelerinin zirvesinin sonuçları

vahim olmasaydı, bir şaka olarak algılanabilirdi, çünkü birkaç kozmetik düzeltmeler dışında hiçbir şey yapılmamıştır.
Sistem krizini oluşturan tekbir sebeb giderilmedi, tersine
kumarhane sektörün hızı kesilmeden devam ediyor. Sadece
ABD‘nın türev sözleşmeleri, ekime kadar 203 tilyon dolar
çıvarına ulaşacaktır. Ülke başkanları, nihai bildirilerinde, kurtarma paketleri politikasının gerekliliğini vurgulamışlardır,
bunun için uluslararası para fonuna (IMF) daha fazla kaynak aktarılmalı. IMF başekonomisti, Oliver Blanchard, bu
paket masraflarının, sosyal harcamalarında, emeklilik ve
sağlıkta çok derin tasarruf önlemlerinin sonuçları halka
yükleneceğini belirtti.

Pittsburgh‘da iddia edilen başarı bir göz boyamadan

ibarettir. Gerçekte, Fed Alman merkezbankasının 1923 de
yaptığının aynısını yapmakta: Para basmak. Kendi verilerine göre 11,8 bilyon dolar nakit ve banka teminatı ödemis,
büyük olasılıkla bu yıl15 ve 18 bilyon dolar harcayacaktır.
Fed bu sene devlet tahvillerinin yarısını aldı ve böylece
Japonya ve Çin‘den fazlasına sahip.
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Fed‘in parasal büyümeleri yüzde 21‘e ulaşırken, bankalar bu parayı sanayiye aktarmamakta. Diğer bir deyişle reel
ekonomi kurban edilip, para ekonomisi kurtarılıyor. Yakında
yüksek enflasyonlu bir patlama piyasaları tehdit edebilir.

F

ed devasa miktarlarda para basıp, kimseye hesap vermiyor. Buna karşı, 296 kongre üyelerinın desteğı ile Ron
Paul bir kanuntaslağı ile, Fed‘den şeffaflık istemi, WallStreet ve kendi ajanları tarafından engellenmekte. Lekim‘de
ABD, 49 eyaletinin ve devletin iflasını saklayamıyacaktır.
Ayrıca ticari emlak pazarının çöküşü yaklaşmakta.

P

ittsburgh zirvesi katılımından kısa bir süre önce,
başbakan Merkel, Kassel‘de ki bir seçim toplantısında
dikkate değer bir beyan da bulundu. Bankaları, ekonomik
kriz‘de devlete şantaj yapmakla suçladı. Politika‘ya şantaj
yapılmaktadır? Şantaj bir suç değil midir? Kamu‘nun burda
daha somut birşeyleri bilme hakkı yok mudur? Dünya mali
zirvesınde, gelecekte bunları önleyebilecek kurallar üzerinde çalışacağını belirtti. Seçim kampanyasında bu tür şeyler
kulağa hoş gelir.

Ş

antaj bireysel bankaların kaybı düzeyinde kalmayıp
özel spekülatörlerin kayıpları vergi mükelleflerinin
karşılamalarından ziyade, bağımsız özel merkezi banka sisteminin düzeyindedir. Küreselleşmenin merkez
bankacıları, devlet başkanları sadece, para basmanın alternatifsiz olduğunu günün birinde ekonominın canlanacağını,
ve daha sonra likidete fazlalıklarını tekrar kolayca sistem
den çıkarılabileceğini ve bu yüzden yüksek enflasyondan
korkmamak gerektiğini söylemekte. Hile burada. İlkbahar
1923‘den sonbahar‘a kadar Weimar-Almanya‘sında olduğu
gibi, serbest düşüşte bulunan reel ekonomiye pompalanan
likidite geri alınamıyacaktır.

A

lmanya da ki büyük şirketlerin yüzde 54,5‘i,küçük
işletmelerin yüzde 43,2‘si krediçıkmazını şikayet etmekte.
Hatta merkez bankası yakında genel bir kredi çıkmazından
uyarıyor. Şimdi, seçim sonrası korku haberleri üremekte. Kısa süreli işçilerde işsizlik artacak, şirket iflaslarının
sayısı çoğalacak, belediyelerin vergi kayıpları yükselmekte.
Ekonomi uzmanlarından Wolfgang Franz, sosyal sistemde
dönüm noktası olacağını vurguladı. Diğer bir sorun, devlet borçlanması, Ekonomiste göre yaklaşık 35 bilyon dolar,
dünyanın en zengin 10 ülkesinde kişi başına 50.000 dolar
borç demektir.

İlgili grupların geniş bir
ittifakı gerekli!

G

enel seçimlerin seçim sonuçları sadece merkez
bankaların, parasalcıküreselleşme‘nin düzen güçlerinin
şantaj geometrisi cercevesinde açıklanabilir. Neden neoliberal paradigma‘nın en açık temsilcisi FDP, tüm zamanların
en büyük finanskrizinin sorumlusu iken, böyle bir oy artışını
kaydetti? FDP seçmenleri, serbest düşüşteki reel ekonomi de
vergi tasarruf edeceklerini, yada bankalardaki malistoklarının
mucizevi bir şekilde artık zehirler üretmeyeceğini, inanacak
kadar saflar mı? Mevcut durumda olasılığı çok düşük olan,

vergi kesintileri, ancak vahşi tasarruf önlemleri ile finanse
edilebilir. Sistemin yakında dağılması ile, bütün bu fikirlerin saçmalık olduğu anlaşılacaktır. Farklı çıkar gruplarının
sokaklara yönlendirdiği bu çöküş dinamiği: Süt çiftçilerinin yaşamları imha ile karşı karşıya, milyonlarca litre
süt tarlalara dökülmüş. Araç üretici ve tedarikçileri, üretim
şehirlerinin hayalet kentlerine dönüştürülmesinden endişeli.
Sağlık hizmetini, hasta ve pratisyenler yetersiz bulmakta,
yoksullar için bu yaşam süresinin kısaltılması demektir.
v.b. paydaşların listesi uzun. Her grub‘un kendi temalarının
yanında adil, yeni bir dünya ekonomik düzenin sorusunu,
iflas etmiş para sisteminin yerine, bir kredi sistemini, gündeme getirmektir. Büso ve şahsım seçim kampanyası sırasında
benzeri görülmemis çöküşün, tarihsel boyutlarını ve mevcut çözümlerini tartışmaya getirmek için çalıştık. Ülkedeki medya diktası bizim analiz ve çözüm önerilerimizi seçmenlerden uzak tutmak için her şeyi yapmıştır. Bu yüzden
İnternet forumlarında ve çok sayıda makale ve el ilanlarında
gelecek gelişmelere değindim. Vatandaş lar şimdi onlara
gerçeği, çözümleri söyleyenleri, gördü.

Tüm

vatandaşları ve Almanya‘nın geleceğini
gönülden isteyen herkesi, Büso ile birlikte yeni bir
küresel mali ve ekonomik sistem için mücadele
etmeye, çağırıyorum!
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