City of Londons tåbelige kup mod
Italien
vil fremskynde et finanskrak
Leder fra LaRouchePAC, 29. maj, 2018 – Den Londoncentrerede eurodollar-elite har
netop brugt Italiens præsident til at blokere dette lands demokratisk valgte
flertalsregering i at overtage regeringsmagten og således i virkeligheden
gennemført et kup mod Italien.
Mon der stadig kan herske nogen tvivl om, at britiske efterretningskredse og
eliten i den Europæiske Union simpelt hen nægtede at acceptere valget af Donald
Trump til USA’s præsident og indledte en indsats, der fortsat er i gang, for at
tvinge ham ud af Det Hvide Hus?
Både italienerne og amerikanerne begik den samme forbrydelse, som var at vælge
en regering, eller en præsident, der trodsede britisk geopolitik ved at ønske
stormagtssamarbejde med Rusland og Kina, og som nægtede at parere ordre og følge
City of Londons finansmagters »markedsregler« for økonomisk politik.
Og i tilfældet med Italiens kuppede flertalsregering var dens partier endnu mere
åbne end kandidat Trump var, mht. at genvedtage Glass/Steagall-bankopdeling og
nationalbankkredit til produktiv beskæftigelse og nye infrastrukturprojekter –
alle elementer af Lyndon LaRouches »Fire Love« for en økonomisk genrejsning.
Det er blevet en skandale, at eliterne i London og Bruxelles’ EU, såvel som også
de neokonservative i USA, fordømmer Kina og Rusland som autoritære diktaturer,
alt imens de forbeholder sig magten til at vetoe eller vælte enhver regering,
der modsætter sig britiske, geopolitiske nulsums-politikker. Som den arrogante
EU-kommissær Günther Oettinger i dag sagde til en interviewer, »Markederne vil
lære italienerne at stemme for det rigtige«.
I dag udtalte Helga Zepp-LaRouche, at dette Londoncentrerede, geopolitiske
paradigme – som hævder at repræsentere »vestlige værdier« – nu i realiteten er
blevet vanæret af det Nye Paradigme for gensidig økonomisk og videnskabeligt
fremskridt, der repræsenteres af Kinas Bælte & Vej Initiativ (og af dets
programmer for udforskning af rummet, udvikling af fusionskraft osv.).
En lederartikel i Bloomsberg News kaldte i dag skarpt kuppet i Italien for
»Mattarellas tåbelighed« med henvisning til den italienske præsident, der

vetoede regeringen på vegne af London og Bruxelles. Alt imens Glass-Steagall og
nationalbankpraksis i Hamiltons tradition i valgene i marts måned var fremsatte
spørgsmål, så vil de nu blive langt mere betydningsfulde i de nye nationale valg
til efteråret. Faktisk bliver spørgsmålet om at adlyde Eurozonens
nedskæringsregler, eller muligvis endda at forlade euroen, nu lige så
passionerede som det vakte spørgsmål om at kæmpe for selve den demokratiske
frihed.
Ikke kun dette: Londons Mattarella-brøler gav i det mindste Europa et nyt, hårdt
lods hen mod et voldsomt finanskrak, der allerede truede. Med Tysklands største
bank, der allerede er i alvorlige vanskeligheder, førte bankaktierne an i faldet
på aktie- og obligationsmarkeder i hele Europa og USA. Med denne voldsomme
finanskrise, der nu trænger sig på, vil Glass-Steagall og LaRouches »Fire Love«
også blive spørgsmål, der skal kæmpes om i de amerikanske valg i 2018.

