Trump har transformeret G7 fra at
være
Det britiske Imperiums medhjælpende
partner
27. maj, 2017 – G7’s rolle som Det britiske Imperiums stemme under de to
foregående amerikanske præsidenter, blev drastisk transformeret af Donald Trump:
Om Rusland: Selv om Trump tillod, at den falske karakterisering af Ukrainekrisen (hvor Rusland får skylden), bestod, og sanktionerne fortsatte, så
erklærer slutkommunikeet mht. Syrien: »Vi håber, at Astana-aftalen faktisk kan
bidrage til deeskalering af volden. Hvis Rusland er rede til at bruge sin
indflydelse positivt, så er vi rede til at arbejde med dem for at løse
konflikten i Syrien og forfølge en politisk afgørelse.«
Om Syrien og terrorisme: »Man bør ikke spare nogen indsats for at bringe en ende
på konflikten gennem en inkluderende, syriskledet, politisk proces under FN-regi
for at implementere en reel, troværdig transition i overensstemmelse med FN’s
Sikkerhedsråds Resolution 2254 og Genève-kommunikeet. Vi er fast besluttet på at
øge vore bestræbelser for at besejre international terrorisme i Syrien, især
ISIS/ISIL/Daesh og al-Qaeda. Dette krav om primært at gå efter ISIS/ISIL/Daesh
og al-Qaeda gentages med hensyn til Libyen og Irak.
Med hensyn til Paris-aftalen om klimaforandringer, lyder kommunikeet: »Amerikas
Forenede Stater er i færd med at gennemgå sin politik om klimaforandring og
Paris-aftalen og kan således ikke gå med i en konsensus om disse spørgsmål.«
Trump sagde, at han snart vil træffe sin beslutning. Stakkels tankeløse Angela
Merkel sagde: »Hele diskussionen om klima var meget vanskelig, for ikke at sige
meget utilfredsstillende. Der er ingen indikationer på, om USA bliver i Parisaftalen eller ej.«
Om handel: Trump tillod kommunikeet at indeholde tekst, der gik imod alle former
for protektionisme, men tweetede bagefter, at han var tilfreds med, at det
inkluderede et krav om »fjernelse af alle handelsforvrængende praksisser«.
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Donald Trump.

