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Pave Frans: Vi kasserer en hel generation for at
opretholde et økonomisk system, som ikke længere
kan stå

16. juni 2014? I et eksklusivt interview med den spanske avisLa Vanguardia kom Pave Frans med en
voldsom kritik af den måde, det døende, imperiale finanssystem er i færd med at ødelægge menneskehedens
fremtid:

?Stilen i dag er, at man smider unge mennesker væk med arbejdsløshed. Jeg er meget bekymret over
arbejdsløshedstallene, som i nogle lande er på over 50 %. Der var nogen, som fortalte mig, at 75 millioner
unge europæere under 25 år er arbejdsløse. Det er en uhyrlighed. Men vi kasserer en hel generation for at
opretholde et økonomisk system, som ikke længere kan stå, et system, som, for at overleve, må skabe krig,
sådan, som de store imperier altid har gjort. Men eftersom en Tredje Verdenskrig ikke kan lade sig gøre,
skaber de krige i diverse zoner.?

Paven gik endvidere i detaljer om en menneskelig økonomi versus en, hvor penge er værdimåler:

?Jeg mener, at vi befinder os i et verdensøkonomisk system, som ikke er godt. I centrum for al økonomisk
politik må mennesket være; mand og kvinde og alt andet må tjene dette menneske. Men vi har sat penge i
centrum, pengeguden. Vi har begået den synd at blive afgudsdyrkere, dyrkelsen af penge som en afgud.
Økonomien styres af ambitionen om at få endnu flere penge, og det nærer, paradoksalt nok, en smid-vækkultur. Man smider unge mennesker væk, når man begrænser fødselstallet. De ældre mennesker bliver også
kasseret, fordi de ikke længere er til nytte, de producerer ikke, denne passive klasse ?

?Når man smider børnene og de gamle væk, smider man et folks fremtid væk, for de unge vil med kraft
skubbe tingene fremefter, og de ældre giver os visdom. De besidder det folks erindringer, og de må give det
videre til de unge ? ?

?Hvad betyder dette? Det betyder, at de producerer og sælger våben, og hermed stemmer de afgudsdyrkende
økonomiers regnskab selvfølgelig, de store verdensøkonomier, som ofrer mennesket for fødderne af
pengenes gudebillede. Denne enestående tanke tager den rigdom, der ligger i forskelligartede tanker, bort, og
dermed den rigdom, der ligger i en dialog mellem folkeslag.?
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