Tysklands Willy Wimmer:
Trumps valgsejr forhindrede en
umiddelbar Tredje Verdenskrig
12. nov., 2016 – I kommentarer offentliggjort i Sputnik den 10. nov., udtrykte
den tidligere tyske, CDU-statssekretær i Forsvarsministeriet, Willy Wimmer,
lettelse over, at Hillary Clintons valgnederlag standsede (i det mindste
midlertidigt) fremstødet mod Tredje Verdenskrig. Wimmer sagde, »Jeg blev så
lettet som aldrig før, for jeg havde en følelse her til morgen, at denne
afgørelse reddede os fra en stor krig.« Han fortsatte, »Jeg er overbevist om, at
den nye, amerikanske præsident, ulig hans modstander, er rede til et fornuftigt,
praktisk muligt og pålideligt samarbejde med andre lande i verden – og det giver
mig håb.«
Han var stærkt kritisk over for de tyske regeringsledere. »Jeg mener, at
præsidenten for Forbundsrepublikken, dens kansler og frem for alt dens
udenrigsminister ikke har taget det tyske folks interesser i betragtning. Ved
[at komme med] ensidig støtte til én kandidat og partiske, krænkende kommentarer
om den anden, har de skadet det tyske folk meget. Dette er en uacceptabel
indblanding i et andet lands interne anliggender, og, efter valgkampens
afslutning, kan det give bagslag over for deres eget folk«, påpegede han. Han
angreb præsident Joachim Gauck for det, han kaldte »utålelig« retorik. »Jeg
mener, det ville være en god ting, hvis han snart trådte tilbage.«
»Siden tiden med Anden Verdenskrig ved vi, hvem de såkaldte ’quislinger’ er –
det er dem, der altid følger en leder, selv, når han ikke er fra deres eget
land. Det er åbenlyst, at disse folk er udbredt i Tyskland – i den politiske
sfære, i medierne og andetsteds.«
Wimmer sagde også, at NATO er blevet en trussel mod verden, siden det gik fra at
være en forsvarsalliance til at blive »angrebsmaskinen«. »Hvis den nye
amerikanske præsident indser dette, ville jeg føle mig bedre tilpas, end jeg gør
i dag, når jeg tænker på NATO.«
Sahra Wagenknecht, leder af partiet Die Linke, kom med en lignende kommentar og
sagde: »De politikere, der nu står med triste ansigter, og som er i chok over,
hvad der er sket [i USA], forstår ikke rigtig noget. Den amerikanske
offentlighed stemte først og fremmest på forandring snarere, end de specifikt
stemte på Donald Trump.« Ikke så optimistisk som Wimmer advarede hun om, at det

står hen i det uvisse, om han vil eller kan ændre politikken.

