Soros
støtter
farvede
revolutioner for at forsvare
EU mod Putin og Trump
8. juni, 2017 – I en tale 1. juni for det Økonomiske Forum i
Bruxelles, krævede George Soros »initiativer fra toppen og ned
og fra bunden og op« for at forsvare EU mod dens fjender:
»Eksternt er EU omringet af fjendtlige magter – Putins
Rusland, Erdogans Tyrkiet, Sisis Egypten og det Amerika, som
Trump gerne vil skabe, men ikke kan.«
»Jeg er overbevist tilhænger af momentum … og jeg kan se et
momentum, der ville forandre den Europæiske Union til det
bedre. Dette ville kræve en kombination af elementer fra
toppen og ned og fra bunden og op, og jeg kan se begge dele
vokse frem.« Han roste dernæst initiativet fra bunden,
»Europas Puls«, der fødtes i Frankfurt sidste november »og
bredte sig til henved 120 byer over hele kontinentet«.
»For at forsvare åbne samfund (Open Society)«, siger Soros,
»er det ikke nok at stole på regering ved lov; man må også
kæmpe for det, man tror på«.
»Europas Puls« har afholdt demonstrationer i flere tyske byer,
hvor de samlede et par hundrede zombier med viftende flag. Det
blev stiftet af Daniel Roeder, en Frankfurt-advokat, der har
gjort karriere i Freshfield advokatfirmaet, et af fire firmaer
i den »magiske kreds« i London. Dernæst skabte Roeder sit eget
advokatfirma ved navn Greenfort, med partnere, der også kom
fra Freshfield.
Den »magiske kreds« i London er den gruppe, bestående af fire
advokatfirmaer, der har den største indkomst af alle. Af disse
fire er Freshfield (fulde navn Freshfield Bruckhaus Deringer)
det firma, der havde den største profit sidste år; hver af
partnerne hev gennemsnitligt £1,48 mio. hjem.

Freshfields kunder inkluderer ikke alene de store banker og
fonde og selskaber i City of London og andetsteds, men også
regeringer. Faktisk lavede Freshfield udkastet til den tyske
regerings bailout-love (statslig bankredning), såsom i
tilfældet med Hypo Real Estate (over 100 mia. euro af
skatteborgerpenge) og selv den lov, der etablerede den
Europæiske Stabiliseringsmekanisme (ESM). I 2012 bekræftede
den tyske regering, som svar på en undersøgelse i parlamentet,
at »forbundsregeringen fik ekstern ekspertise fra
advokatfirmaet Freshfield Bruckhaus Deringer i form af
rapporter, undersøgelser eller anden rådgivning til det
følgende aspekt af den såkaldte omfattende pakke til sikring
af finansiel stabilitet i Eurozonen: introduktion på europæisk
plan af klausuler i de generelle betingelser for
statsobligationer, der muliggør en ændring af den aftalte
betaling, så vel som debitorers og kreditorers rettigheder og
forpligtelser
(obligationsbetingelser)
gennem
flertalsbeslutninger«.
Så meget for det såkaldte »fra bunden og op«, pro-EUinitiativ, som Soros fremsætter!
Barack Obamas deployering til Europa i sidste måned må ses som
en del af Soros’ promovering af pro-EU, anti-Putin og antiTrump farvede revolutioner. Han sagde offentligt, at han er
med til at opbygge ungdomsbevægelser imod »populisme«. Han
fortsatte sin turné med at mødes med den canadiske PM, Justin
Trudeau.
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