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Algunes "esquerres" sociològiques d'aquest país semblen haver sucumbit al pessimisme nihilista. El seu argument
principal per a no "actuar", no moure's decidida i radicalment contra la crisi i el capitalisme global que la sustenta, ve
a dir: "...mentre no acabi això en un nou feixisme"... Amb tal previsió tanquen tot debat entorn del conflicte social i a
la mobilització necessària, justifiquen les mesures socialdemòcrates dominants com mals menors, i sobretot els
serveix com atenuant de la seva pertinença a una classe mitja acomodada, conformista, mediocre i anodina que
espera que el seu vot electoral els ajudi a sortir del atolladero en el qual "els grans" d'aquest món ens han ficat.

Però cal ser justos: el camp està massa ben abonat perquè els "endevins" puguin tenir raó, i no és baladí ni un
exercici d'endevinalles el pensar que la possible direcció política de "sortida" de la crisi per a l'estat i el capital sigui
promoure una "tendència" totalitària, sucumbir a la "temptació" feixista com mitjà de posar ordre al caos induït per la
crisi global. El que en cap cas, si no tot el contrari, pot suposar aquesta negra prospectiva d'un futur probable és la
inacció, la indolència o la passivitat còmplice amb el nou totalitarisme, que pugna insidiosament per fer-se realitat.

En aquest debat entra l'article que proposem amb l'Ateneu Confederal nº 14: Conseqüències globals de la crisi
global (I). La crisi com mitjà per a erigir un Estat totalitari global.

www.rebelion.org/noticia.php?id=84464

Traduït de l'anglès per a Rebelión per Germán Leyens

Olga Chetverikova - Global Research

"En el llindar de conflictes planificats en diverses àrees del planeta, s'està establint un sistema que proveirà un
centre supranacional basat en una maquinària punitiva a gran escala total: un control polític, militar, legal i electrònic
total sobre la població. (...) La closca segueix sent nacional, mentre el poder real es fa transnacional. Jacques Attali
ho anomena "Estat basat en la llei global". Estem presenciant la creació d'un camp de concentració electrònic global,
i s'utilitza la crisi, els conflictes i les guerres per a justificar-lo. Com escrivia Douglas Reed: "la gent tendeix a
tremolar davant un perill imaginari i és massa mandrosa per a veure el conflicte real".

Antonio Carretero. Coordinador Ateneu Confederal
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