Zepp-LaRouche I Milano: ’Hvad
Italien gør lige nu er af den
største historiske betydning’
Den 14. marts (EIRNS) – Idet hun talte ved en konference i
Milano i går om “Italien og den nye silkevej”, fremlagde
Schiller Instituttets grundlægger, Helga Zepp-LaRouche, et
strategisk perspektiv for en hurtig forening af det nuværende
smuldrende Europa omkring dets deltagelse i udviklingen af det
eurasiske kontinent og det store Bælte- og Vejinitiativ, et
skridt, som hun antydede kunne blive den udslagsgivende faktor
til at flytte verden væk fra den truende fare for udryddelse
med kernevåben.
Potentialet for dette skifte “vokser hurtigere, end man tror”,
fortalte hun seminaret.” Min prognose [er, at] perspektivet
for at forene Europa – ikke nødvendigvis under EUbureaukratiet, men som i de Gaulles opfattelse mere som et
“Fædrelandenes Europa”, der forener sig med Kina, med Rusland,
med Bælte- og Vejinitiativet, den Eurasiske Økonomiske Union
og de europæiske lande, for fuldt ud at samarbejde i dette nye
paradigme – at dette perspektiv absolut er til stede.”
“Det er også den eneste måde, hvorpå Europa kan påvirke den
strategiske situation,” tilføjede Zepp-LaRouche. Hun uddybede:
“Fordi hvis man havde et forenet ‘Fædrelandenes Europa’, der
samarbejder med Bælte- og Vejinitiativet, herunder Tyskland og
Frankrig, ville det være den bedste måde at få USA til også at
opgive sin modstand – hvilket, som jeg sagde, ikke er
præsident Donald Trump selv, men disse andre kræfter – og få
USA til at deltage i det nye paradigme. Og jeg tror, at det er
det eneste håb vi har for at undgå en katastrofe, hvor vi vil
ende med Tredje Verdenskrig med atomvåben, hvilket betyder
udslettelsen af civilisationen.

“Så i den forstand er det, som Italien gør lige nu, af den
største historiske betydning; fordi Italien, med hvad Italien
gør, med dets aftale-memorandum [for Bæltet og Vejen], men
også dets ‘joint ventures’ med Kina i Afrika, kan blive
rollemodellen for alle de andre europæiske lande.”
Det Britiske Imperium og dets neo-konservative håndlangere vil
blive drevet til vanvid, både af hvad Zepp-LaRouche foreslår,
og af hvor og hvornår hun foreslog det. Hun er jo, når alt
kommer til alt, en tysk politisk leder, samt lederen af det
Internationale Schiller Institut, og ved hvad hun taler om,
når det gælder Tyskland.
Dette initiativ kommer netop som Hendes Majestæts regering i
Storbritannien – med premierministerens mislykkede Brexitafstemninger i Parlamentet – har demonstreret for hele verden,
at det er dysfunktionelt og ved at falde fra hinanden.
Mens de fumler rundt derhjemme, dukker Helga Zepp-LaRouche –
hvis nyligt afdøde mand, Lyndon LaRouche, det britiske monarki
stadig hader og frygter som dets førende modstander gennem det
sidste halve århundrede – dernæst op i Italien og taler ved en
konference, som den LaRouche-associerede organisation MoviSol
i Italien har været med til at sponsorere sammen med den
lovgivende myndighed i Lombardiet. Desuden var den første
taler ved konferencen den italienske undersekretær for
‘Ministeriet for Økonomisk Udvikling’ og medformand for
regeringens ‘Task Force China’, Michele Geraci, på hvem
Londons presseimperium netop har fokuseret deres skældsord,
som den angivelige arkitekt bag Italiens tiltrædelse til
‘Bæltet og Vejen’.
Og dette finder sted en uge før den kinesiske præsident Xi
Jinping besøger Italien fra 22.-24. Marts, hvor han forventes
at underskrive et aftale-memorandum om Italiens deltagelse i
Bælte- og Vejinitiativet.
London og de vilde neo-konservative i Washington, D.C. har

truet den italienske regering med ruin og udelukkelse fra
“deres klub”, hvis det skulle fortsætte dette MoU (Memorandum
of Understanding), men Italien har hidtil holdt fast på sit –
en holdning, som vil opildne resten af Europa også.
De sydlige og østlige nationer i Europa holder fast i at se
det nye paradigme, der dukker op i Asien, som deres store håb;
grækerne påpeger, at EU og de vestlige finansinstitutter, der
raser imod de europæiske forbindelser med Kina, ikke selv
tilbyder nogen investeringer; Portugal inviterer et medlem af
det ‘rådgivende udvalg for Kinas statsråd til bekæmpelse af
fattigdom’ til at holde fire konferencer på tre dage i denne
uge i Portugal, om hvordan Kina eliminerer fattigdom.
Nu banker Bæltet og Vejen på dørene til Frankrig og Tyskland.

