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 Лидерка француске екстремне деснице Марин ле Пен дистанцирала се од бившег
стратега Беле куће Стива Бенона.

  Она је рекла и да ће само Европљани спасити Европу од диктата из Брисела, а не
Американци.   

Ле Пен је на састанку у Риму рекла да жели да разјасни "многа нагађања" о Беноновом
плану да организује фондацију Покрет, за помоћ екстремно десним странкама у Европи. 

  

Говорећи поред италињанског министра унутрашњих послова Матеа Салвинија, Ле Пен
је рекла да Бенон није Европљанин, већ Американац који жели да направи институт који
би радио истраживања за националистичке партије у Европи. 

  

"Али ми и само ми смо ти који ће обликовати политичку снагу која ће бити рођена на
европским изборима. Зато што смо привржени нашој слободи, приврежени смо нашем
суверенитету и ми заједно, представници различитих народа Европе, јесмо ти који ће
обликовати политичке снагве које имају циљ да спасу Европу", рекла је Ле Пен на шта је
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Салвини реаговао аплаузом. 

  

Она је додала да су тиме "ствари савим јасне по том питању". 

  

Изјава Ле Пен је значајна пошто Бенон у последње време путује Европом у оквиру
напора за стварање транснационалног покрета који би био усмерен против Европске
уније. Ле Пен се у Риму придружила Салвинију на конференцији на којој су показали
јединствен фронт уочи избора за Европски парламент у мају. 

  

Бенон се прошлог месеца појавио на скупу у Риму који је организовала мала
екстремнодесничарска опозициона партија Братство Италије где је хвалио италијанску
популистичку владу, а био је у Риму и на изборима 4. марта којим су Покрет пет звезда и
Салвинијева Лига дошли на власт. 

  

Мада се није појавио заједно са Салвинијем, који је говорио на скупу раније тог дана,
њих двојица су се срели и Салвини је пријхватио Покрет, рекао је белгијски политичар
Мишел Модрикамен који је учествовао на скупу. 

  

Бенон је у марту говорио на конгресу странке Марин Ле Пен Национални фронт, који је
имао за циљ да се промени екстремнодесничарски имиџ пошто је странка доживела
убедљив пораз од глобалистичких снага које су довеле Емануела Макрона на чело
Француске. У оквиру тог напора, Ле Пен је променила име странке у Национално
окупљање. 

  

Неки у Француској су упозорили да би Бенонова подршка могла да угрози напоре Ле Пен
да очисти странку од оптужби за расизам. Бенон је хвалио екстремно крило
Националног фрона који отелотворује нећака Ле Пен која је и њена ривалка с десна. Он
је рекао да је Марион Марешал - Ле Пен једна од најважнијих људи на свету.

  

(Бета)
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