Fortsatt debatt i forbundsdagen:
`Stans leken med ilden`!
Junge Welt, 29/11-14.

Under debatt i forbundsdagen om minstelønn, millionær-beskatning, TTIP, Russlandssanksjoner og Ukraina-politikk gir Sahra Wagenknecht, Linke, kansler Angela Merkel svar på
tiltale:
Sahra Wagenknecht, 1. nestleder i Linkes gruppe i forbundsdagen, 26/11.
`Om De kanskje vil høre etter, fru Merkel`, sier Sahra Wagenknecht (SW). Her gjengis litt
lengre utdrag av innlegget og reaksjonene i salen underveis.
SW: Herr president! Ærede kolleger! Kansler: De kommer straks til å ta mikrofonen og igjen
lovprise Deres egen politikk. (Uro blant CDU/CSU i salen). Men ser vi på dagens politikk og
situasjonen i Tyskland, Europa og verden og Deres personlige ansvar, er det grunn til å
spørre om De fortsatt er stolt over det De gjør. Ja, vi lever i et rikt land, som produserer gode
biler og maskiner som etterspørres internasjonalt. Men vi er samtidig et dypt splittet land, et
land der selv flittig arbeid ikke lenger beskytter mot fattigdom og valg av foreldrehus er
viktigere enn yrkesvalg, et land der det knapt nok investeres og gater og broer eroderes.
Norbert Barthle (CDU/CSU): Snakker De nå om Afrika? SW: Et land der folk nektes
elementær utdanning. Michael Grosse-Böhmer (CDU/CSU): Herregud! Hvor bor de
egentlig?
SW: Hva gjør, De, kansler? I stedet for å finne løsninger, leverer De heksekunst, i stedet for
solid finansiering gir De kreativ bokføring, i stedet for økonomisk fornuft, leverer De okkulte
offer-ritual foran Deres nye gudinne `det svarte null`; som betyr 0-satsing på innsats fra det
offentlige. Trass i alle besvergelser vil samme 0-satsing dukke opp igjen neste år. (Uro i CDU
og CSU). Solide offentlige finanser er umulig uten dynamisk økonomi. Det er umulig uten
forbrukere som har penger til å tillate seg et godt liv, og det blir det heller ikke uten bedrifter
som stimuleres til å satse på folkelig etterspørsel, i stedet for å bunkre penger eller kun glede
aksjonærer med stadige rekordoverskudd. Det blir heller ikke solide offentlige finanser når de
rikeste og de største selskapene knapt nok betaler en euro til finansiering av felleskassa og
slik neglisjerer statens oppgaver. Og derfor er et svart 0 for meg uttrykk for finanspolitisk
null-kompetanse. Slik er Peter Bofingers dom over politikken Deres, fru kansler. Kanskje
husker De ennå hva De hører i august i Lindau ved Bodensee fra Nobelpris-vinnerne i
økonomi: Noen eksempler:`Merkel følger en fullstendig feilaktig politikk - Det virker ikke som
om Merkel har forstått alvoret i situasjonen`. Merkels tale er altså en katastrofe.
Vel å merke uttrykker dette ikke bare en allmenn oppfatning blant vanlige Linke-medlemmer.
Slik vurderes politikken Deres av Nobelprisvinnere i økonomi. Om De kanskje vil høre etter,
fru Merkele, vil det få Dem til å tenke Dem om, men åpenbart vil De ikke det. (Applaus fra
Linkes gruppe). Istedet ser De vekk, dukker unna og taler utenom; Slik opplever vi Deres
omgang med farer og utfordringer i dag.
Michael Grosse-Böhmer (CDU/CSU): Hele verden ser jo anderledes på det!

SW: Men farene er for store og problemene for alvorlige til at vi kan fortsette å møte dem
slik. Tysk økonomi stagnerer. Alle prognoser for neste år må korrigeres nedover. Av
konjunkturelle og prinsippielle grunner må det investeres mer i landet vårt. De har nå høylytt
meldt om et investeringsprogram. Men leses det som står der med liten skrift? Det viser at
Deres egen planleggere sier at investeringene i landet synker ytterligere, fra 10,1 % i dag til
bare 8,3 % i 2018. Slik mangel på sosialøkonomisk forståelse kan ta pusten fra enhver.
Norbert Barthle (CDU/CSU): Er det et løfte? Gunther Krichbaum (CDU/CSU): Det er bra!
Vi vil ha Gysi! SW: Dere har lov til å hisse dere opp. Men det er bedre om dere ikke bare
hisser dere opp, men trekker konsekvenser. (Applaus fra Linke-representanter).
SW: Det dreier seg ikke bare om veier, og ikke bare broer, og det dreier seg heller ikke bare
om framtidig teknologi og innovasjoner. Den som mener markedet skal ordne opp, må spørre
seg selv, hvorfor all viktig digital teknologi i dag kontrolleres av USA-firmaer, noe som også
gir dem mulighet til å overvåke globalt. Ikke fordi markedet på andre side av Atlanterhavet
fungerer bedre, men fordi staten, i alle fall tidligere, har satset mye penger på det. Nesten all
teknologi som i dag er i en iPhone, er jo ikke utviklet i garasjen til Steve Jobs. Den utvikles i
statlige forskningssenter. Om noen tror teknologi-framstøt, som kan endre mønsteret i energiforbruk, er mulig uten massiv offentlig forskning og utvikling av alternativ teknologi, har de
ikke forstått noe.
Michael Grosse-Böhmer (CDU/CSU): I DDR hadde dere jo Robotron, verdens største
datamaskin! (SW er fra Jena, DDR, men representerer Nordrhein-Westfalen i forbundsdagen.
DDR-produktet Robotron selges i vest som Sömtron og President og vest-tyske Commodore
bruker Robotron-deler i sine skrivere. PLL).
SW: Men i stedet for å reflektere over slike saker, forhandler regjeringen heller for å beskytte
investorer. Helt nøyaktig: Den forhandler ikke, men økonomiministeren trår svært forsiktig
for å villede offentligheten. Jeg tenker på de hemmelig planlagte frihandelsavtalene CETA og
TTIP.
Michael Grosse-Böhmer (CDU/CSU): Det er jo en stor mulighet vi må dra nytte av!
SW: Og jeg taler om spesial-lover for storselskap, som gjør det mulig for dem å trekke den
tyske staten til retten for enhver forhøyelse av minstelønn og ethvert miljøtiltak. (.....) Men vi
aner at noe er viktigere for Dem, Merkel, enn interessene til tyske selskap: Interessene til
USAs regjering og økonomi. Under talen i Sydney nylig, hisser De dem opp over at `25 år
etter murens fall tenkes det fortsatt gammeldags om innflytelsessfærer og ennå bryter noen
folkeretten. Hvem skulle tro det var mulig`? Jeg viser til presseoppslag etter Sydney-møtet og
må spørre Dem: Hvor bor De egentlig og hvor har De bodd de siste årene?
Michael Grosse-Böhmer (CDU/CSU): I forbindelse med dette innlegget, Sahra
Wagenknecht, spør jeg hvor De bor!
SW: Ja, hvor er De når USA tråkker på folkeretten i Irak for å utvide sin innflytelse på irakisk
olje? Hvor er De når det trampes på folkeretten i Afghanistan med tysk deltakelse, noe som
for øvrig stadig fortsetter? Hvor er De når Libya bombes og syrisk opposisjon rustes opp og
våpen leveres til IS? Er alt som skjer da i tråd med folkeretten? For selvsagt mener De det
ikke er snakk om innflytelsessfærer. Jeg anbefaler boka til Zbigniew Brzezinski, en som i
årtier planlegger USAs utenrikspolitikk.

Max Straubinger (CDU/CSU): Fru Wagenknecht leser feilaktige bøker!
SW: Boka fra 1997 har den pene tittelen `Den eneste verdensmakt: USAs strategi for global
dominans`. (The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives).
Når det gjelder Europa, taler Brzezinski for konsekvent NATO-utvidelse øst, først til SentralEuropa, så mot sør, via Baltikum til og med Ukraina, og fordi forfatteren er helt logisk i sin
begrunnelse, siterer jeg derfra: `Med enhver NATO-utvidelse øst utvides automatisk USAs
direkte innflytelsessfære`.

Gamle tanker om innflytelsessfærer gjennomføres med stor suksess. Slår det Dem virkelig
ikke, fru Merkel? De er jo en av dem som nettopp følger dem opp i Europa og er en av de
trofaste vasallene, om vi holder oss til Brzezinski-språket. (…) SW: Fru Merkel, nå driver De
Tyskland inn i en ny kald krig mot Russland. Den forgifter politisk klima og truer freden i hele
Europa. (Tilrop fra CDU/CSU: Åh, åh!)
SW: De har antent en meningsløs økonomisk krig, som først og fremst skader tysk og
europeisk økonomi. (Nye tilrop fra CDU/CSU: Åh, åh!)
SW: Dere som stønner sånn må jo ikke sitte i selskapsstyrene som tvinges til å bryte
kontrakter. Dere er jo ikke arbeidstakere eller bedriftsledere. Dere lider jo ikke under det
dere selv har satt i gang.
De, fru Merkel, advarer mot en omfattende brann. Men De er en av dem som løper rundt med
brennende fyrstikker. `Verbal opptrapping er alltid starten på noe mye verre`. Det sier vår exutenriksminister Hans-Dietrich Genscher etter talen din i Sydney. Nei, vi må virkelig ikke like
Putin. Vi må absolutt ikke være glad i russisk kapitalisme med sine oligarker. Men diplomati
betyr å ta interessene til motparten på alvor. Da må vi ikke være ignorant overfor interessene
til en motpart og snu seg arrogant i annen retning. At Helmut Kohl og Michail Gorbatsjov i
kor advarer er påfallende: Uten tysk-russisk avtale forsvinner stabilitet og sikkerhet i Europa.
SPDs ex-leder, Platzeck, viser at handelen mellom Russland og USA øker i år, mens handelen
mellom Russland og Europa, først og fremst Tyskland går sterkt ned. Som reaksjon vil CDU
og CSU fjerne Platzeck fra Petersburg-dialogen, fordi han viser `forståelse for Russland`.
I stedet for å forstå satser De åpenbart på uforstand. I Ukraina samarbeider De med et
regime, der sentrale deler av politi- og sikkerhetsapparat er besatt av erklærte nazister.
Presidenten Porosjenko snakker om total krig og stanser alle utbetalinger til sykehus og
pensjonister i Øst-Ukraina. For statsminister Jatsenjuk er opprørerne, jeg siterer, `udyr som
må fjernes`. I stedet for å alliere seg med slike hasardiøse elementer,
(Carsten Schneider, Erfurt (SPD): Er de valgt eller er de ikke valgt?
SW: trenger vi igjen en tysk utenrikspolitikk, som setter sikkerhet og fred i Europa høyere enn
instrukser fra Washington.
(Applaus fra Linke. Forvirring i CDU, CSU og SPD). I et år når start av 1. verdenskrig har
100-års-jubileum og 2. verdenskrig, 75-års-jubileum, er det tvingende nødvendig å minnes
Willy Brandts tale ved mottak av Nobels fredspris for østpolitikken i 1971: `Krig er ikke
lenger ultima ratio, men ultima irratio; den ytterste form for ufornuft`. Vi kan ikke tillate at
krig får lov til å være politisk metode, fru Merkel! Derfor må De nå tilbake til diplomatiske
metoder! Stopp sanksjonene! Om røstene for utenrikspolitisk fornuft faktisk høres i SPD, fra

Helmut Schmidt til Matthias Platzeck, må De være så snill, fru Merkel, å lytte til dine
alliansepartnere. Stans leken med ilden!
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