USA: En fanfare for Obamas omgående
tilbagetræden
24. marts 2014 – Professor Michael Brenner fra Universitetet i Pittsburgh har
offentliggjort et tilbundsgående forslag om at stille præsident Barack Obama for
en rigsret, som begynder med Obamas rolle i den løbende skandale omkring CIA’s
hacking ind i computerne hos Senatets Særlige Komite for
Efterretningsaktiviteter. Brenner fortsætter med at nævne Obamas og Eric Holders
(justitsministeren) åbenlyse krænkelse af loven ved at undtage Wall Streetbankierer fra kriminalretslig forfølgelse. Han slutter med, at Obama gør
amerikanske borgere til mål for mord, uden nogen retslig proces.
Brenner begynder: »Præsidenten for De forende Stater har en overordnet
forpligtelse: at opretholde Forfatningen og håndhæve landets love. Det er den
ed, han aflægger på Indsættelsesdagen. Hvis han ikke til fulde overholder denne
forpligtelse, bryder han kontrakten mellem sig selv og samfundet, fra hvilket
han har sin myndighed, og på hvis vegne han handler. Konsekvensen er en trussel
mod Republikkens velbestående. Barack Obama har krænket sin ed. Årsagerne til,
at han har gjort det, er uvæsentlige for spørgsmålet om denne krænkelse og dette
tillidsbrud – uanset, hvor bemærkelsesværdige de måtte være. Det kan skyldes en
misfortolkning af embedsforpligtelserne; det kan skyldes en mangel på
overbevisning om noget som helst under Himlen undtagen sin egen egenart; det kan
skyldes en indgroet følelse af exceptionalisme, som overgår formelle regler; det
kan skyldes ekstrem politisk hensyntagen over for de kræfter i landet, som viser
ham ærefrygt. Det er sandsynligvis en kombination af alle disse årsager.«
Efter en fremlæggelse af en detaljeret gennemgang af sagen med CIA-direktør John
Brennan, der hackede sig ind i Senatets Særlige komite for
Efterretningsaktiviteter for at stjæle »Panettarapporten«, som beskriver CIA’s
krænkelser af loven med sit program for torturforhør, og præsidentens
beskyttelse af Brennan og CIA, konkluderer Brenner med fede typer: »Med hensyn
til alle tre spørgsmål handlede CIA under John Brennans ledelse ikke som en
slyngelagtig organisation. Fjernelsen af ’Panettarapporten’ og andre dokumenter
fra Senatskomiteens computere, hacking af personalets filer og afsendelsen af en
’rapport over forbrydelser’ til justitsministeriet skete med præsident Barack
Obamas viden og godkendelse.«
Efter at beskrive de to andre forbrydelser, der berettiger til en rigsretssag,
konkluderer Brenner, at Obama må tvinges til omgående at træde tilbage. Alt
imens Kongressen har alle beviserne for at stille ham for en rigsret, så advarer

Brenner om, at niveauet af politiske intriger og partiskhed gør en rigsretssag
initieret af Kongressen usandsynlig and uordentlig. Derfor må Obama tvinges til
at træde tilbage omgående. Brenner nævner den nylige sag med Pave Benedict 16.,
som trådte tilbage som følge af Vatikanets manglende evne til at håndtere
Kirkens pædofili-skandale, for at tillade en mere kvalificeret efterfølger at
overtage Pavestolen, som model for at fremtvinge Obamas omgående tilbagetræden.

