Моћ руке без лица

ДА ЛИ ЈЕ ПОСТДЕМОКРАТСКИ СВЕТ ЗАИСТА У ТОЛИКОЈ МЕРИ „У ЛАНЦИМА
ПЛУТОКРАТИЈЕ”?

Моћ руке без лица

„Светски систем у настајању тежи да више нема
локацију ни лице. Више му нису потребне личности ни
вође, већ само анационални ,регулатори’ који по целом
свету бацају под ноге људско достојанство и слободу
народа. Изнад држава и народа, изнад демократских
принципа, изван морала и правде, безлична
техноменаџерска структура нељудски хладно спроводи
одлуке донете у мрежама генералштабова највећих
компанија, светским банкарским мрежама, мрежама
парадржавних и приватних шпекулација... У те
механизме мора се проникнути, да би се схватило
какав би отпор требало пружити тој сили иза које стоји
архинепријатељ човечанства”

Пише: Винченцо Мараско
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Анационални „регулатори” – карактеристични за ову епоху, епоху
обележену политичком делегитимацијом нација и преносом управљања
светском моћи на анонимне бирократе, којима пак управљају опскурни, али
прави моћници – бацају под ноге, по целом свету, људско достојанство и
слободу народа. Сада то чине без икаквог скривања, без обланди и
омекшивача, са намерно испразном и безначајном реториком.

Као што је описао Гијом Феј, „светски систем у настајању прогресивно
сахрањује традиционалне форме руковођења и политичке доминације.
Систем нема више потребе за вођама, већ су му потребни ,регулатори’. Уместо
политичких одлука држава, спроводе се ,локално’ и ,децентрализовано’
стратешке одлуке донете у мрежама моћи које превазилазе националне
оквире. То су мреже генералштабова великих компанија, међународне
банкарске мреже, мреже државних и приватних шпекулација, мрежа
међународних институција...”

ЕВРО КАО АЛАТКА

„Моћ тежи да нема више ни локацију, ни лице, али то су моћи које нас окружују и
терају нас да саучествујемо у сопственом потчињавању”, вели Гијом Феј.
„Систем функционише путем ,подстицајне саморегулације’. Национална
предузећа, државне администрације, мултинационалне компаније, банке,
међународне организације деле међусобно фрагменте моћи... Па, ипак,
целина изгледа усмерена на изградњу истог света, истог типа друштва и
човека (као отштанцованог у калупу за биокиборге), доминацију истих
вредности. Све то слаби културу народа и националну сувереност и гура на
успостављање исте униформне и нивелишуће ,цивилизације’ у целом свету.”
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Таква група „регулатора” који одлучују о свему, а да ни за шта и никоме не
одговарају, осим себи самима, није страна ни Европској Унији. Постојање и
одлуке „регулатора” у ЕУ су ван парламентарног гласања и ван ма којих
облика консултовања грађана, осим ако се одлуке не потврђују на
националном нивоу „ex post”, на нивоу „свршеног чина”. „Потврђивање” се
реализује путем неодређених закона којима се влада овлашћује да одлучује
и конкретизује декретима, на основу тумачења сумњивих политичких ликова
и зависно од ветра који дува у високим сферама.

Најочигледнији пример, после одбијања да се ЕУ претвори у политичку унију,
јесте њено претварање у монетарну унију. Евро није циљ до кога су нације
старог континента дошле спонтано, као што се то тврди. Постоје документа
Билдербергове групе из којих се види да се, под њеним окриљем радило, још
педесетих година прошлог века, на стварању Европе-тржишта. Фордова и
Рокфелерова фондација су још 1948. године формирале Амерички комитет за
Уједињену Европу
,
баш у циљу условљавања економског, монетарног, друштвеног и политичког
развоја нашег континента, тако да се тај развој усклади са прекоатлантским
интересима. Сматрало се да је много лакше контролисати једну једину
монету и једну једину централну банку, него петнаестак валута и банака које
их емитују. Као обланда је требало да послужи оно што се данас назива
Европском Унијом, која је морала да одигра улогу сурогата слепе и
преплаћене бирократије.

ОЛИМП У БАНХОФПЛАЦУ БР. 2

Данас има много историчара и стручњака за савремене финансије који
посебно указују на чињеницу да су централне банке постале институције
приватног права (дакле, нису државне) и не подлежу никаквом демократском
правилу. Оне саме именују гувернере централних банака у разним државама
света, уз одлучујућу сагласност Банке за међународне односе (на
оригиналним језицима означене скраћеницама BRI и BSI), и тек у ретким
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случајевима уз ратификацију, по принципу свршеног чина, од стране
националних влада.

BRI је мало позната банка. Има седиште у Базелу, на адреси Банхофплац 2, и њу
строго контролишу Федералне америчке резерве и Енглеска банка. Као што је
Марио Консоли на овим страницама већ документовано писао, на месечним
састанцима у Базелу претресају се сва питања свих земаља, одлучује о
есконтним стопама, корисницима зајмова, о владама које ће се финансирати,
ојачати или ослабити, о монетама које треба ојачати или девалвирати, о
револуционарним покретима које треба наоружати и о „реформама” које
треба подржати. Међутим, ако Олимп великих породица, као што су Морган,
Рокфелер, Варбург и Ротшилд, није сагласан са донетим одлукама, све се опет
враћа на разматрање.

Нико од те господе што се састају и одлучују на Банхофплацу никада није био
кандидат ниједне партије, ниједан бирач и ниједан народ на свету није за њих
гласао. Они немају никакву демократску и ниједну националну
легитимацију. Али зато, сасвим сигурно, представљају „најоткривенији” врх
„регулатора свих регулатора”.

Када се размотре све опсежне анализе и аргументи, брзо се схвата да није
претерана реченица једног од најоштријих критичара: „То је највидљивији
врх непријатеља људског рода.” <

(Изводи из ширег излагања на стручном скупу одржаном 19. маја 2005, у Палати
звездица, у Милану. „L’Uomo Libero”, Рим, бр. 60)
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