Eurokrisen formar ny superstat
Redan när eurosamarbetet startade 1999 och senare under 2002 lanserades fullt ut
med euromynt och eurosedlar så fanns det de som ifrågasatte hela EMU-projektet. Att
bygga ett monetärt samarbete utan en gemensam finanspolitik menade man faller på
sin egen orimlighet. Länderna i eurozonen har så differentierade ekonomiska
förutsättningar att en gemensam valuta och en gemensam ränta på sikt skulle skapa
ohanterliga svårigheter.
De farhågor som då lanserades har idag med råge besannats. Kort efter att EMUsamarbetet startat visade sig svårigheter då vissa länder brottades med överhettning
samtidigt som ekonomin i andra länder var i behov av stimulering. Att under dessa
förhållanden tvingas föra en gemensam räntepolitik skapade olägenheter och
underblåste problemen i hela eurozonen. Finansieringsproblem blev först synliga i
Grekland på grund av enorma underskott i statens finanser. De senaste två åren har
Grekland, Portugal och Irland fått hjälp med att lösa sina ekonomiska svårigheter från
EU och IMF genom att länderna har utlovats fördelaktiga lån genom dessa organ.
Finansieringsproblemen har sedan spritt sig som en löpeld och i dagsläget har en
betydande del av euro-länderna svårigheter med finansieringen. Främst gäller det
Italien och Spanien som nu ser sina låneräntor rusa i höjden men liknande tendenser
syns nu även i andra euro-länder och Frankrike verkar stå näst i tur. Den senaste
vecka har till och med Tyskland dragits in i svårigheterna. När landet nyligen försökte
sälja statsobligationer var intresset inte ens ljummet trots att tyska obligationer fram till
nu ansetts vara en mycket säker placering. Följden blev att även de tyska
statslåneräntorna nu ökar även om räntehöjningen sker från en mycket låg nivå.

De senaste sex månadernas utveckling för italienska och spanska 10-årsobligationer

Den nu rådande utvecklingen inom euroområdet med en allt större misstänksamhet
mot att man kommer att kunna lösa de ekonomiska problemen vill generera ökande
upplåningskostnader för i stort sett samtliga euro-länder. De första tendenser vi nu sett
på att även Tyskland verkar dras med i samma nedåtgående spiral bottnar i att en allt
tyngre börda läggs på landet i takt med att övriga euro-länder får allt mer försvagade
finanser. Hela europrojektet står nu på randen till sammanbrott och en lösning på
problemet brådskar.
Om en mer grundläggande lösning kommer att se dagens ljus under de närmsta
månaderna eller om man lyckas köra ännu ett varv i de nu uppkörda hjulspåren vet vi
inte. De förslag till "lösningar" som idag florerar i både ekonomikretsar och media
innebär samtliga en förlängd respiratorsbehandling på en döende europatient.
Åtgärdsidéerna är många men i grunden alla ihåliga, undantaget den sista i raden
nedan.

Euroobligationer: Gemensamma kollektiva skuldsedlar utgivna av
EMU-länderna.
Elitobligationer: EMU-länder med högst kreditbetyg går i bräschen
genom att införa gemensamma skuldsedlar.
ECB ökar stödköpen: Har till viss del skett. Kan bryta mot fördraget.
ECB blir "Lender of Last Resort: ECB köper statsobligationer i
obegränsad mängd från behövande medlemsstater. Sedelpressarna
går varma, vilket kan leda till kraftig inflation.
Finanspolitisk union: I förlängningen ett Europas Förenta stater.

Troligt är att man till slut tvingas lägga tyngden på att ECB köper obegränsat med
statsobligationer, detta för att vinna mer tid. En stor omstrukturering av hela EMUsamarbetet är en enorm apparat och mest troligt har man ännu inte nått så långt i sina
förberedelser. Nästa stora europeiska toppmöte äger rum den 9 december och då
måste man nå fram till ytterligare en kortsiktig "utväg" vilken kan innebära en
kombination av några av åtgärderna ovan. Lyckas man på detta toppmöte inte nå en
lösning återstår ett eurosammanbrott med våldsamma konsekvenser.
Vad är då den dolda agendan för en mer permanent omstrukturering? Ja det verkar
stå klart att det är Tyskland och Frankrike som är drivande i detta projekt. Merkel och
Sarkozy har under senaste tiden haft mycket täta kontakter och man har sannolikt
dryftat betydligt mer substantiella frågor än vad som kommit ut i pressmeddelanden.
Rykten gör gällande att Tyskland och Frankrike vill skapa ett nytt euroområde som i
grunden kommer att förändra Europas framtid. En artikel i The Telegraph hävdade
nyligen att Frankrike håller på att utarbeta planer för att åstadkomma en utbrytning av
euroländer, en utbrytning som vill skapa sitt eget fördrag, parlament och huvudkontor ett drag som i realiteten skulle underminera den nuvarande Europeiska unionen.

Dryftas en dold agenda?

Nyligen publicerades en läcka från den tyska regeringen innehållande en
regeringspromemoria med mycket anmärkningsvärda förslag. Där planeras för att
skapa en "europeisk valutafond" som skulle ges befogenheter att diktera och
administrera ekonomin i utsatta och oroliga europeiska nationer. Naturligtvis skulle
denna stabilitetspakt snabbt skapa en fullfjädrad europeisk union. Med andra ord, i
täckta ordalag föreslås här skapandet av en europeisk superstat, ett Europas Förenta
stater med gemensam valuta, gemensamma räntesatser och inte minst gemensam
finans- och försvarspolitik.

För att uppnå acceptans från de breda massorna för denna superstat fodras först att
det uppstår en situation som är mycket svår, ett tillstånd som ger folken en smärtsam
ekonomisk tillvaro. Detta kan tyda på att den nu rådande eurokrisen först ytterligare
måste förvärras. Möjligen kan det vara så att en accelererande inflation, genererad av
sedelpressarna, kommer att framkalla dessa omständigheter. Troligt är också att en
så stor omstrukturering och i praktiken en ny statsbildning kommer att utesluta ett
flertal av de nuvarande euroländerna samtidigt som idag icke eurostater kan komma
att ingå i statsbildningen, detta inte minst med tanke på de påstådda franska planerna.
Denna dolda agenda för en kommande superstat kan mycket väl vara det vilddjur som
omtalas i Bibeln i samband med ändetiden.
I denna kommande superstat kommer enligt Daniel tio kungar (troligtvis politiker)
initialt att regera. Johannes beskriver i Uppenbarelseboken samma händelse och här
finnner vi inget som talar för att var och en av dess statsmän skall ha ett eget rike att
styra över, istället syftar de flesta Bibelversioner på ett rike i singular.
Dan 7:7 Sedan fick jag i min syn om natten se ett
fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt.
Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och
krossade, och det som blev kvar trampade det under
fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio
horn.
Upp 17:12 Och de tio hornen du såg är tio kungar, som
ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med
vilddjuret får de makt att regera som kungar under en
enda timme.
Ur denna superstat med en tiomannaregering stiger så en från början obemärkt
person fram som snabbt växer till och manövrerar bort tre av de ursprungliga
regeringsmedlemmarna. Denna person som Bibeln talar om som antikrist.
Dan 7:8 Men medan jag såg på hornen fick jag se hur
ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som
stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon
som liknade människoögon och en mun som talade
skrytsamt.
Vi kan inte med säkerhet veta om den nu aktuella dolda agendan från framförallt
Tyskland och Frankrike är uppstarten till ett nyuppståndet romarrike med antikrist i
spetsen. Mycket talar dock för att detta kan vara det vilddjur som i ändetiden skall
styra världen och ha i sinnet att förgöra Judarna och den Israeliska staten.
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