Geopolitikerne fyrer løs på
Italien i anledning af Kina;
Målet er LaRouches eftermæle.
Den 17. marts (EIRNS) – Betydningen af fremskridtet for Kinas
Bælte- og Vejinitiativ og Lyndon LaRouches ‘fire økonomiske
love’ i G7-medlemlandet Italien, fremgår af den ildstorm det
fortsat trækker fra geopolitiske kredse, ikke kun i Europa og
Washington, men også i Asien. Igen den 14. marts valgte
sådanne kilder som ‘The Diplomat’ (hvis motto er: ‘Kend
Stillehavs-Asien’) at udpege Italiens departementschef i det
økonomiske udviklingsministerium, Michele Geraci, for angreb,
i et forgæves forsøg på at splitte Italiens regering.
The Diplomat siger, at dens primære ekspertise er
“geopolitiske
tendenser
i
hele
Stillehavs-Asien.”
Geopolitikken, som den er opfundet af det Britiske Imperiums
“ledende tænkere”, har altid betydet kunsten at holde andre
magter og potentielle økonomiske magter i struben på hinanden.
Magasinets artikel den 14. marts: “Italiens risikable Kinahasard” blev så godt som gentaget ordret to dage senere i
Hongkongs ‘South China Morning Post’ og hævdede, at Geraci,
kyndig og veldisponeret for Kina, leder en naiv italiensk
regering på afveje; en regering, som ikke ser de forfærdelige
farer ved store nationer, der samarbejder om økonomisk
udvikling.
Magasinet begynder ved at lægge løgn på panisk løgn:
“Forlydender om at Italien har besluttet at underskrive en
aftale om officiel deltagelse i Kinas Bælte- og Vejinitiativ
(BRI), førte til en irettesættelse fra den amerikanske Trumpadministration, hvilket igen førte til overfladesprækker
internt i Italiens populistiske koalitionsregering”

.

“Som det første G7-land til at underskrive et aftalememorandum

om BRI, vil Italiens deltagelse have stor symbolsk vægt for
Kina. Men det ville næppe være nok til at legitimere BRI midt
i et globalt tilbageslag imod initiativet, og Beijings egen
kamp med en voksende gældsbyrde og en økonomi under
opbremsning og med kvaler i forbindelse med en handelskrig med
USA. I stedet advarer amerikanske diplomater korrekt om, at
det vil skade Italiens eget omdømme.”
Italiens regering er ikke delt i forhold til dette skridt. At
det er et skridt af historisk betydning, blev gjort klart af
Helga Zepp-LaRouche på konferencen den 13. marts, “Italien på
den Nye Silkevej”, som blev holdt af MoviSol-bevægelsen og
Lombardiets regionale regering i Milano. Det åbner op for et
“nyt paradigme” med gensidig økonomisk og kulturel fordel for
større nationer, hvilket også vil gavne udviklingslandene,
især i Afrika.
Geopolitikerne tager sigte således: “Kursændringen skal stort
set tilskrives Michele Geraci, departementschef i Ministeriet
for Økonomisk Udvikling. Geraci, der selv har tilbragt et årti
i Kina, har i vid udstrækning sat Udenrigsministeriet på et
sidespor ved at oprette sin egen ‘Kina taskforce’, og ved at
tage fire rejser til Kina – alene i anden halvdel af 2018,
herunder
med
økonomiminister
Giovanni
vicepremierminister Minister Luigi Di Maio.”
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Endnu mere skræmmende for geopolitikerne er historien bag
dette epokegørende træk, som det blev beskrevet af Liliana
Gorini, formand for LaRouche-bevægelsen MoviSol i Italien, da
hun talte til et LaRouchePAC-møde i New York den 16. marts
(“Win-win samarbejde: Hvorfor verden må frifinde LaRouche”).
Politikken med ‘Verdenslandbroen’ bestående af store projekter
med
infrastruktur,
offentliggjort
og
præsenteret
internationalt af Helga Zepp-LaRouches Schiller Institut; et
‘Nyt Bretton Woods’ internationalt kreditsystem, samarbejde
med, og kredit til udviklingslande, Glass/Steagallbankopdeling: Alle disse ideer fra Lyndon LaRouche, og tilmed

flere, er blevet diskuteret blandt Italiens politiske,
religiøse og kulturelle ledere i årtier. Styrken af LaRouches
prognoser, skriftlige værker, præsentationer og interventioner
siden 1980’erne er bredt anerkendt og husket.
Og så var der virkningen af den bitre ‘nedskærings-medicin’,
som blev uddelt til landet, og til mange andre i EU, af EU’s
geopolitiske elite centreret i London. Så snart Italien fik en
regering, der ikke direkte var påtvunget af afpresning fra
London, Bruxelles og Den Europæiske Centralbank, ville
økonomisk forstandighed vinde frem.
Tilføj nu potentialet for en bro af ideer, imellem Italiens
premierminister Giuseppe Conte, Kinas præsident Xi Jinping –
som besøger Italien i denne uge – og præsident Donald Trump,
som allerede nærer gensidig respekt og almindeligt venskab.
Medlem af Europa-Parlamentet Marco Zanni, som af Italiens
Lega-parti er betroet hvervet med udenlandske forbindelser i
Europa-Parlamentet, talte til LaRouchePAC’s ugentlige fredagswebcast den 15. marts og bemærkede, at denne mulighed nu er
til stede.

