Filippinernes præsident Duterte:
Amerikansk militær skal forlade
Mindanao
12. september 2016 – Filippinernes præsident Rodrigo Duterte tog i dag et kæmpe
skridt fremad mod at befri sit land fra Washingtons neo-kolonialistiske kontrol,
ved at annoncere, at USA’s Specialstyrker, der har opereret på den sydlige ø
Mindanao siden 2002, skal forlade øen.
»De amerikanske Specialstyrker, de må væk«, sagde han, iflg. Philippines
Inquirer. »De må forlade Mindanao. Der er mange (amerikanere) dér«, sagde
præsidenten i en tale ved ceremonien, hvor den nye regering tages i ed, i
præsidentpaladset Malacañang.
»Det kunne jeg blot ikke sige [under ASEAN-topmødet i Laos]«, fortsatte han,
»for jeg vil ikke have en splittelse med Amerika. Situationen dér [i Mindanao]
bliver mere ustabil. Hvis de bliver set dér, vil de virkelig blive dræbt«,
tilføjede han.
Duterte har lanceret en storstilet optrapning af krigen mod terrorister, først
og fremmest Abu Sayyaf, der oprindelig udsprang af de afghanske kæmpere, der var
blevet uddannet af USA til at bekæmpe russerne i Afghanistan. »Abu’erne« som de
kaldes, hævder nu deres loyalitet over for ISIS. Duterte sagde, at den
amerikanske tilstedeværelse vil gøre det vanskeligere at vinde en reel krig mod
terror: »De vil virkelig dræbe amerikanerne; de vil forsøge at kidnappe dem for
at få løsepenge.«
Hidtil har Duterte ikke antydet noget om, at han vil annullere Loven om
forstærket forsvarssamarbejde (EDCA), den ulovlige aftale, som tidligere
præsident Aquino bankede igennem uden Senatets godkendelse, som forfatningen
kræver. EDCA, der giver USA mulighed for at etablere fem baser i hele landet, er
nu ved at blive gennemført; men EDCA blev sat i kraft som en »eksekutiv
handling«, baseret på det tvivlsomme påskud, at det blot drejede sig om en
forlængelse af en aftale fra 2002, som Senatet havde godkendt, og som gav
instruktører fra Specialstyrkerne mulighed for at tage til Mindanao for at være
med til at bekæmpe terroristerne. De har været der lige siden.
Så, hvis Duterte tvinger de amerikanske styrker til at forlade Mindanao, så
kunne de nye baser i resten af landet, det var planlagt til at være kernen i en

krig mod Kina, gå samme vej. Duterte kan faktisk, eftersom Aquino gennemførte
EDCA ulovligt som en »eksekutiv handling«, med lethed skrotte den på samme
grundlag.
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