Den britiske Dronning gav ordre til
Schäuble om at slå ned på Grækenland;
Her er hendes næste ordrer til Obama
Leder fra LaRouche-bevægelsen, 16. juli 2015 – Det var Dronning Elizabeth
personligt, der gav den tyske finansminister Schäuble ordre til det bogstavelige
mord på den græske nation i Eurozonens topmødeforhandlinger om gæld den 12.-13.
juli.
Forhandlinger om den græske gæld havde fundet sted i juni. Tysklands krav mod
Grækenland var langt mere moderate på det tidspunkt, iflg. et AP-telegram i dag,
udgivet i New York Times. Men så blev disse forhandlinger sat i bero den 26.
juni, mens man afventede resultatet af den græske folkeafstemning, der afholdtes
5. juli. (I denne folkeafstemning stemte grækerne med overvældende flertal nej
til nedskæringskravene fra Tyskland og Eurozone-landene.)
Netop i den periode, hvor forhandlingerne blev afbrudt, foretog Dronning
Elizabeth et sjældent besøg til Tyskland 23.-24. juni, og der mødtes hun med
kansler Angela Merkel, blandt andre. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om
hun også mødtes med den tyske finansminister Wolfgang Schäuble. Men den 25.
juni, på Dronningens sidste besøgsdag, klagede kansler Merkel over, at de græske
forhandlinger var »kommet bagud«, og Schäuble advarede om, at de to sider
fjernede sig fra hinanden.
Så, sidste lørdag den 11. juli, aftenen før genoptagelsen af de afbrudte
forhandlinger, dukkede Schäuble og den tyske delegation op med nye krav, de
»hårdeste nogensinde«, som selv deres allierede sagde »kom ud af den blå luft«,
rapporterer AP. En topmødedeltager
»sagde, at de yderligere krav omgående blev opfattet som provokerende«.
Schäuble havde modtaget og udført Dronningens ordre. Han krævede endda, at
Grækenland blev smidt ud af eurozonen. Selv om Grækenland ikke blev smidt ud på
det tidspunkt, så var krænkelserne af suveræniteten og de folkemorderiske
betingelser så brutale, at de kunne sidestilles med mordet på Grækenland.
»Dette gør det meget klart«, sagde Lyndon LaRouche i dag. »Schäuble gør for
Dronningen.«

Og alligevel insisterede Schäuble fortsat på en græsk exit af euroen i dag, selv
efter Grækenland havde underskrevet hans diktat. »Og han får den exit, han vil
have«, sagde LaRouche.
»Det er indlysende, at han får en exit. Og så er det, at Grækenland går til
Rusland. Og når de først går til Rusland, så er det, der på det tidspunkt vil
ske, at det europæiske kontinentalområde vil styrte ud i en nedadgående
spiral. Og dette vil dernæst forme alting.
Det er her, briterne regner med Obama, mht. at fremsætte en casus belli, der
rent faktisk vil være en britisk casus belli. At redde situationen vil blive
påskuddet for krigen. Rusland vil få et ultimatum: enten underkaster I jer
os, eller også går vi i krig med jer. Briterne vil skabe en konfrontation
mellem Rusland og det amerikanske præsidentskab, og Obama, USA’s præsident
vil gå i krig med Rusland.
Det er scenariet. Og spillet mod Kina er en del af samme mønster. Sagen er
klar: Spørgsmålet er: hvem har modet til at se kendsgerningerne i øjnene? Og
der er meget få mennesker, der har modet til at se kendsgerningerne i øjnene.
For det, der vil ske, er, at institutionerne under den amerikanske regering
dernæst vil lancere en krig.
Det, Schäuble har gjort under Dronningens ordre, vil være en del af
påskuddet. Det britiske Imperiums politik vil dernæst være at få USA til at
lancere krig mod Rusland. Som Rusland vil være forberedt til. Det betyder
udslettelsen af en stor del af menneskeslægten, men Det britiske Imperium
ønsker jo netop at reducere en stor del af den menneskelige befolkning.
Men det er kendsgerningerne. Lad os så se, hvor meget hjerne og mod folk
måtte have. For andet kan vi efter dette ikke gøre. Vi må skabe denne
udfordring»,
konkluderede LaRouche.
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U n d e r t v ingelsen af Gr ækenland går hastigt frema d ,
for at » redde Eurozonen«
I kølvandet på det græske parlaments ja til at vedtage EU’s drakoniske bailoutaftaler, tages der afsindige skridt til at redde Eurozonen. Dagen i går begyndte
med en erklæring af Klaus Regling, chef for den Europæiske Stabilitetsmekanisme
(ESM), dvs. fonden til bailout (’bankredning’), at, hvis en bailout ikke
udarbejdes, kunne det græske banksystem kollapse med alvorlige konsekvenser for
hele Eurozonen.
Den europæiske Centralbank (ECB) skabte i realiteten den græske bankkrise, da
den afskar Grækenland fra normale likviditetsoperationer med det samme, den nye
regering kom til magten sidste januar. Den forværrede dernæst krisen ved kun at
udstede nødlikviditet under det niveau, som banker behøvede for at fungere; og
sluttelig afskar den bankerne totalt, da regeringen udskrev folkeafstemningen
den 5. juli. I en erklæring til den tyske ARD-kanal advarede Regling om, at ikke
alene kunne de græske banker kollapse uden en tredje bailout, men at
»de fire største, systemisk relevante banker i et land ikke længere fungerer,
dette har alvorlige konsekvenser for ikke alene Grækenland … men også for
hele Eurozonen«.
Kort tid efter udstedte Eurogruppen er erklæring, der hilste det græske
parlaments vedtagelse af låneaftalen velkommen. De påpegede, at endnu en
afstemning må finde sted den 22. juli for at vedtage endnu en række aftaler.
Eurogruppen godkendte et »bro-lån« på 7 mia. euro, som ESM skulle uddele i
portioner. Det lån over 3 måneder, som Grækenland kun vil kunne tilbagebetale
med flere bailout-lån, vil blive brugt til tilbagebetalingerne den 20. juli og
igen i august på græske obligationer, som indehaves af ECB. Det vil også gå til
at betale IMF.
Ligeledes i går annoncerede præsident Mario Draghi, at nødlikviditet til de
græske banker vil begynde igen med ynkelige 900 mio. euro, næsten det laveste
beløb i seks måneder. Draghi var så fræk at hævde, at ECB havde været ovenud
generøs over for Grækenland. Mht. gældssanering sagde han, »det er
ukontroversielt, at gældsafskrivning er nødvendig.« Han bekræftede også, at
banken ville modtage de 4,2 mia. euro den 20. juli, og at IMF også ville få sin
betaling.

Ikke desto mindre fortsatte han med at kritisere Athen og sagde, at der fortsat
herskede tvivl vedr. den græske regerings villighed og evne til at gennemføre de
økonomiske reformer, som kreditorerne krævede. Draghis erklæring kom efter det
græske parlaments afstemning tidligere i går. Med en slet skjult trussel sagde
han,
»Uanset hvem man taler med, er der spørgsmål mht. viljen og evnen til at
implementere det«,
og tilføjede, at det var op til Athen at berolige disse tvivl.

