Præsidenterne fra USA og Filippinerne
afholder venskabeligt møde
med løfte om større samarbejde
13. nov., 2017 – Præsidenterne Donald Trump og Rodrigo Duterte afholdt et
venskabeligt, 40 min. langt møde i går på sidelinjerne af ASEAN-topmødet i
Manila, forud for hvilket Trump roste sin filippinske modpart for det »smukke
job«, han havde gjort som vært for topmødet. Aftenen før var Duterte vært for en
gallamiddag for deltagerne.
I bemærkninger forud for mødet talte Trump om sin »storslåede relation« med
Duterte. Duterte på sin side understregede, »vi er jeres allierede. Vi er en
vigtig allieret«.
Medlemmer af pressekorpset ankom sent til mødet og begyndte omgående at overøse
de to ledere med spørgsmål om Dutertes historie med menneskerettigheder, og om
dette ville blive drøftet i deres diskussioner. CNN udspyr stadig sin galskab og
indignation over Dutertes svar (og Trumps svar), at, »Vi vil drøfte spørgsmål af
interesse for både Filippinerne og … med jer i nærheden, I fyre, I er spionerne«
– som fik Trump til at le. Dernæst sagde Duterte til reporterne, »I kan forlade
lokalet«.
Efter deres møde, hvor en fælles erklæring blev udstedt, sagde Dutertes talsmand
Harry Roque, at de to ledere var »meget ligefremme i deres forhandlinger, og det
er åbenlyst, at de begge har en person, de ikke anser for at være deres bedste
ven. De har lignende følelser over for tidligere amerikanske præsident Barack
Obama«, der selvfølgelig har gjort alt for at ødelægge de bilaterale relationer.
Alt imens Det Hvide Hus’ pressesekretær Sarah Sanders rapporterede, at
spørgsmålet om menneskerettigheder blev kort nævnt, sagde Roque, at
menneskerettigheder eller udenretslige drab ikke blev nævnt. Snarere »var der
kun en temmelig lang diskussion om Filippinernes krig mod narko, hvor præsident
Duterte mest stod for forklaringen«. Desuden udtalte den filippinske
udenrigsminister Peter Cayetano, at, alt imens mødet ikke vil løse alle
bilaterale problemer, så »vil det fremme vore relationer«. Han bemærkede, at den
skade, som Obama har gjort mod de bilaterale relationer, er »blevet udbedret og
styrket af præsident Trump«.
Fælleserklæringen nævnte imidlertid, at begge ledere anerkendte betydningen af

menneskerettigheder og »menneskelivets værdighed«. De forklarede samarbejde om
flere spørgsmål, især sikkerhed. USA lover at være med til at genopbygge Marawi,
stedet for den nylige konflikt mellem filippinske tropper og Islamisk Stat, og
også hjælpe med moderniseringen af de Filippinske Væbnede Styrker.
Foto: USA’s præsident Donald Trump sludrer med Filippinernes præsident Rodrigo
Duterte under den gallamiddag, sidstnævnte holdt for de deltagende ledere af
ASEAN-topmødet.

