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Tom Gillesberg:
Velkommen til disse meget dramatiske tider, men også tider, hvor, selv om man
ikke rigtig kan føle det gennem den dækning, vi ser i den danske presse og i det
hele taget i pressen her i den vestlige verden, så sker der ufatteligt meget.
Der er i løbet af Emmanuel Macrons besøg til Kina den 8.-10. januar; så har de
tektoniske plader under verden simpelt hen flyttet sig. Og de, der kender noget
til den slags, ved, at når det sker, så er det ikke bare et jordskælv, der
udløses, så er det mange jordskælv, der udløses; måske kommer der ét lige
bagefter, men når de store plader flytter sig, så skal de store jordmasser
ovenover på et eller andet tidspunkt også til at have udløst de spændinger, der
nu er kommet i jordskorpen. Det giver så efterfølgende meget store konsekvenser.
Det kan godt være, det tager lidt tid; det sker ikke øjeblikkeligt, men det
kommer til at ske.
Derfor vil jeg, bare for, at vi kan få dette nye ind, denne meget store
udvikling, der er sket, begynde med at dække lidt af den tale, som Frankrigs
præsident holdt i Xi’an i Kina her 8. januar, da han indledte sit tredages
besøg, fordi det også er en tale, der er ekstremt unormal i disse tider; for det
første er det et af de permanente medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd, den franske
præsident, der holder det; samtidig er det også en refleksion over, hvad der har
været galt i den franske politik, i EU’s politik, i Vestens politik, og som
ellers er noget vi ikke ser …
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