Den Europæiske Centralbank
iscenesatte et kup
imod den legitime italienske regering
29. maj, 2018 – Følgende forkortede erklæring blev i dag udgivet af Liliana
Gorini, forkvinde for MoviSol (Movimento Internazionale per i Dritti Civili –
Solidarietà); LaRouche-bevægelsen i Italien.
Med en intervention, der går imod de mest fundamentale regler for demokrati og
folkeretten, vetoede Europa »regeringen for forandring«, der var ved at blive
dannet i Italien, og som havde et klart parlamentarisk flertal. Europa
gennemtvang endnu en teknokratisk regering, der havde stået klar i månedsvis,
ledet af hr. Udgifts-revision, Carlo Cottarelli, hvis plan simpelt hen er at
nedbringe gælden, og som kun har støtte fra det Demokratiske Parti (PD), der
tabte parlamentsvalgene den 4. marts.
Dette er det seneste eksempel på den »suspendering af demokrati«, som for et år
siden blev krævet af den Europæiske Union, da den introducerede det
afbalancerede budget som det eneste mål for hver eneste europæiske regering,
eller Angela Merkels »markeds-lydige demokrati«. Det paradoksale aspekt, som
ikke har noget fortilfælde i den italienske republiks historie (som er en
parlamentarisk republik og ikke en præsidentiel republik), er de grunde, som
republikkens præsident Sergio Mattarella har givet for at forklare, hvorfor han
nedlagde veto imod prof. Paolo Savona, en berømt økonom og tidligere
regeringsminister og leder af Confindustria, som den nye regerings
finansminister. Mattarella sagde, han gjorde det for ikke at bekymre
»udenlandske investorer«, som frygter, at Italien kunne forlade euroen. Dette på
trods af det faktum, at der i det regeringsprogram, som blev aftalt mellem Lega
og Femstjernepartiet, og ligeledes i prof. Savonas udtalelse fra i søndags, ikke
fandtes nogen omtale af at forlade euroen, men kun et krav om at ændre den
fejlslagne politik med nedskæringer, der i Italien »har skabt fattigdom,
mindskede indkomster og uligheder« (professor Savona).
I dagene op til dette uacceptable kup mod en legitim regering, som italienerne
stillede store forhåbninger til, var Mattarella tilsyneladende ofte i kontakt
med præsident for den Europæiske Centralbank, Mario Draghi; samme Mario Draghi,
der i 2011 gennemtvang Mario Montis teknokratiske regering, der ikke var valgt
af nogen italiener, med et brev, som dikterede regeringens opgaver. Den franske
præsident Emmanuel Macron blandede sig ligeledes i denne beslutning ved at ringe

til den tiltrædende premierminister Giuseppe Conte, før denne blev modtaget i
Quirinalpaladset [præsidentens residens] med sin ministerliste, for at bede ham
fjerne Paolo Savona fra denne liste, og dernæst senere, ved at støtte Mattarella
i at afvise Savona.
Pressen, der taler for City of London og de finansielle lobbier, som er
ansvarlige for krisen i 2008 med deres spekulationsaktivitet, tillod sig at
fornærme ikke alene Lega og Femstjernepartiet, der samarbejdede om at udarbejde
et regeringsprogram, som tilsigtede at promovere jobs og bekæmpe fattigdom, men
også alle italienere som et folk og kaldte dem »barbarer« (Financial Times) og
»gratister« (Der Spiegel) …
Det spørgsmål, som mange stiller, er: Hvorfor gennemtvinge ved magt en
teknokratisk regering, der ikke vil holde mere end tre måneder, eftersom den
ikke har flertal i parlamentet; og som, iflg. PD-politiker Massimo D’Alema, vil
øge stemmerne til regeringskoalitionen mellem Lega og Femstjernepartiet fra 60 %
til 80 %? Er finansmarkederne så desperate, at de må købe tid, om end det kun
drejer sig om tre måneder?
Dette synes at være den virkelige årsag til statskuppet. Deutsche Bank er på
randen af bankerot; bankens eksponering i derivater har nået et sådant niveau,
at selv dens cheføkonom David Folkerts-Landau har afsløret den kendsgerning, at
banken er blevet en hedge fund. Som den italienske økonom Alberto Bagnai, der er
valgt til Senatet for Lega, i et radiointerview erklærede: »Euroen kunne krakke,
men ikke pga. os. Deutsche Bank er klar til at fyre 7.000 ansatte. Alle disse
storbanker har en stærk eksponering i derivater. Lad os antage, at det er tysk
privatfinansiering, der er klar til at eksplodere, i stedet for den italienske
statsgæld. Vi må være parat til en sådan begivenhed.«
Desuden sagde lederen af Femstjernepartiet Alessandro Di Battista den 28. maj i
et interview på nationalt Tv med Lilli Gruber i bedste sendetid, at »De
forhindrede denne regering, fordi de er rædselsslagne for bankopdeling og en
statslig investeringsbank«.
Så, snarere end frygten for en Ital-exit, så var det, som markederne flippede ud
over, den kendsgerning, af Salvini-Di Maio-regeringen i sit program havde to
punkter, som står LaRouche-bevægelsen nær, nemlig en genindførelse af
Glass/Steagall-bankopdeling og en statslig investeringsbank, med det formål at
udstede kredit til realøkonomien. Det nuværende finanssystem er så råddent og så
klart til at eksplodere, at det ikke vil tillade debatter og da slet ikke
debatter, der omfatter sådanne punkter i et regeringsprogram for et så
betydningsfuldt land som Italien, en af Europas grundlæggere. For at holde dette

rådne system i live, gennemtvang tidligere italienske regeringer, fra Monti til
Gentiloni, drakoniske forholdsregler til nedskæringer.
Europa, EU, Trojkaen, ECB, økonomerne og etablissementets medier nægter at
forstå, at et Nyt Paradigme i løbet af de seneste år har hævdet sig og er kommet
til udtryk i Brexit, Trumps valgsejr i USA, »Nej« i den italienske
folkeafstemning for at ændre forfatningen, og nu det italienske valg den 4.
marts. Det kommer ligeledes til udtryk i den kendsgerning, at to tredjedele af
verden har tilsluttet sig præsident Xi Jinpings Bælte & Vej Initiativ, med dets
win-win-politik for økonomisk samarbejde, i modsætning til den geopolitiske
politik for konfrontation med Rusland og Kina, som fører til krig.
Det lykkedes dem at forhindre regeringen for forandring, som igen vil være der
om tre måneder, som Salvini sagde; men de kan ikke forhindre det Nye Paradigme,
der nu hævder sig i hele verden …

