En venskabs- og samarbejdsånd
karakteriserer Trumps
rejse til Asien; han fik en varm
modtagelse
13. nov., 2017 – Præsident Donald Trumps 12 dage lange rejse til Asien, der
slutter i dag med hans deltagelse på Østasien-topmødet (EAS), var ud fra enhver
målestok ekstremt succesfuld. Glem de tomme ord om, hvordan han »blev spillet«
af Kinas Xi Jinping, eller hvordan han indyndede sig hos »diktatorer« og
»overtrædere af menneskerettigheder« som Duterte. Kendsgerningen er den, at
Trump fik en varm modtagelse af asiatiske ledere og etablerede reelle venskaber
med mange af dem, såvel som også en forpligtelse til fremtidigt samarbejde om
handels- og sikkerhedsspørgsmål, blandt andet.
Præsidenten må utvivlsomt have følt sig befriet af sin oplevelse i Asien, væk
fra Washington-sumpen. Han vil helt bestemt vende hjem til Washington med
fornyet energi fra sin rejse og optimistisk mht. sit eget præsidentskab – til
mediehorernes store rædsel, som insisterer på, at, når han vender hjem, vil han
være »mere sårbar end nogensinde« over for den juridiske morder Robert Muellers
kupoffensiv.
Som vi andetsteds rapporterer, så fik Trump en varm velkomst på ASEAN-topmødet,
som Filippinernes præsident Rodrigo Duterte var vært for (og med hvem, han
senere holdt et venskabeligt møde), og han beskrev det som en »afgørende
forsamling af nationer«, hvis centrale rolle »som et regionalt forum for
omfattende samarbejde« USA er forpligtet overfor. Partnerskabet med ASEAN, sagde
han, »bidrager til det amerikanske folks og alle folk i det indostillehavsområdes landes sikkerhed og fremgang. Vi søger et økonomisk
partnerskab, baseret på gensidighed og retfærdighed. Vi ønsker, at vore partnere
fra området skal være stærke og fremgangsrige«.
Trumps byge af diplomatisk aktivitet inkluderede et bilateralt møde med den
indiske premierminister Narendra Modi, et firepartsmøde med statsleerne fra
Japan, Australien og Indien og et statsbesøg i Vietnam. Han nåede endda at
udveksle håndtryk med den russiske premierminister Dmitrij Medvedev.
Præsidentens statsbesøg i Vietnam var særlig slående og i mange henseender
bevægende, med hans overstrømmende ros til det »smukke« Vietnams »pragt og
skønhed«, og hans bekræftelse af, at, ud af den »forfærdelige« Vietnamkrigs

rædsler, »har vi opnået et dybt venskab og partnerskab, og vi har opnået fred«.
Trump gentog især i en af sine taler citatet »uafhængighed for altid«, som den
aldrende John Adams[1] havde proklameret, da han blev bedt om sine tanker i
anledning af 50-året for USA’s uafhængighed, og hvor Trump bemærkede, at denne
samme følelse for uafhængighed har brændt i vietnamesiske hjerter i 2.000 år.
Herved bekræftede Trump implicit, at det var den vietnamesiske drift mod
uafhængighed, der lå bag Vietnamkrigen.
Foto: Præsidenterne for USA og Vietnam, hhv. Donald J. Trump og Tran Dai Quang,
lytter til deres respektive landes nationalhymne.
[1] USA’s 2. præsident 1797-1801.

