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Efteråret presser sig på – der er nok at rive i for alle progressive, aktive mennesker.
Først og fremmest kradser krisen, de kunstigt opskruede huspriser falder og dermed falder de store
finanshuse sammen. Næste trussel blir at kreditkortlånene i USA ikke kan betales tilbage, med flere
konkurser til følge. Så er der stagnation i byggesektoren og i forbruget, det medfører arbejdsløshed
og yderligere forringelse af den offentlige sektor. En udvikling der forstærker sig selv. En udvikling
med udspring i USA, men med virkning over hele verden. Alt i alt kommer den almindelige
befolkning til at lide under krisens følger, mens de rigeste, med enkelte undtagelser, vil kunne at
hytte deres skind.
Når USA’s kreditorer melder sig og befolkningen kræver velfærd og ikke krigsinvesteringer, så
undermineres USA’s position som den største og eneste supermagt. Den verdensomspændende
kamp om markeder og om kontrol med olie- og energisektoren forstærkes og magtbalancen i verden
kan forrykkes. Det betyder flere krige.
At krige forberedes ser vi bl.a. med opgraderingen af missilskjoldet (som reelt er et angrebsvåben
beregnet til rumkrig), med den intensive udvikling og afprøvning af nye våbentyper og med
styrkelsen af NATO - EU samarbejdet.
Bag dette skrækscenarie gemmer sig miljø-krisen. Det som hele menneskehedens kreative energi
rettelig burde rette sig mod, nemlig nedbringelse af CO2-udslippet til NUL og rent vand, luft og
mad til alle, og udvikling af alternative, miljørigtige energikilder og udvikling miljøvenlige stoffer
til erstatning af miljøforurenende gifte (sprøjtemidler, konserveringsmidler, kunstige duft, smagsog farvestoffer, medicin, digitalt udstyr, byggematerialer, osv.osv.). MEN når krisen er i focus og
krigene lurer omkring hjørnet, bliver denne nødvendige indsats gemt af vejen og glemt i medierne.
I vores lille Danmark oplever vi hvordan polariseringen tager til mellem rige og fattige og mellem
dybt reaktionære, menneskefjendtlige kræfter og en progressiv, humanistisk, social og
fremskridtsvenlig holdning.
Der ævles løs om demokrati og ytringsfrihed, mens asylsøgerne rådner op i fængsler og danskere
ikke må bo i Danmark sammen deres børn og ægtefælle, hvis en af dem kommer fra et forkert land.
En bankdirektør kan helt lovligt gå med et trecifret millionbeløb, mens kunderne i banken må gå fra
hus og hjem. Politiet har kan altid finde kræfter til at banke løs på en enkelt lille synder, men de kan
ikke stoppe volden på gaderne og de store fisk bag handlen med alskens junk.
Uden blusel snakker politikerne om at forringe arbejdsforholdene med færre fridage, længere
arbejdstid, kortere pensionstid, ringere beskyttelse mod arbejdsløshed. Hvor er de veltrænede, sunde
medarbejdere, som forsøges fremmanet i medierne? I hvert fald ikke i hjemmeplejen ..
Bevillingerne til uddannelserne, til omsorgen for børn, gamle og syge og til vedligeholdelse og
modernisering af infrastruktur tvinges ned i kommunerne, endskønt der er masser af penge på
kistebunden og i statskassen. I stedet investeres i militær og ordninger til gavn for erhvervslivet,
som f.eks. privatiseringer og landbrugsstøtte.
Således er der nok at tage fat på for Budskab fra græsrødderne, nu må de progressive kræfter
samle sig i stedet for at spredes ud på mange enkeltsager. Det betyder ikke at enkeltsagerne skal
afskaffes, men det betyder at vi skal være med til at sætte dem ind i en bredere sammenhæng og en
større vision.
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