Obama-administrationen mobiliserer
for krig og impeachment
11. marts, 2018 – Otteogtres medlemmer af Obama-administrationen har dannet en
organisation, National Security Action, (som måske burde hedde »68’erne«), der
har til formål at ødelægge præsident Donald Trump og stå i spidsen for en
mobilisering for krig mod Rusland og Kina. De har tydeligvis set skriften på
væggen og er desperate for at trodse skæbnegudinderne.
Med fælles formandskab bestående af Ben Rhodes (Obamas nationale
vicesikkerhedsrådgiver) og Jake Sullivan (viceassistent til Obama og Hillary
Clintons chefrådgiver), overlader websiden ikke meget til fantasien:
* »At rette et skarpt lys mod Trump-administrationens ansvarsløse politikker,
understrege deres farlige konsekvenser og udstyre amerikanerne med argumenter
til at imødegå dem.«
* »Under præsident Trumps ansvarsløse lederskab står USA svagere i verden, er
mindre sikkert og mere isoleret. Han trækker USA tilbage fra verdensscenen,
underminerer vore efterretningstjenester og retshåndhævelsesorganisationer, der
bevarer vores sikkerhed, underminerer det diplomati, der forhindrer krige,
fornærmer vore allierede, angriber demokratiske traditioner og slesker for
diktatorer og opgiver samtidig Amerikas forpligtelse over for universelle
rettigheder og menneskeværd. Hans udbrud på Twitter har en destabiliserende
virkning i udlandet og er under vort lands højeste embedes værdighed. Impulsiv,
uberegnelig og rystende uvidende om, hvordan verden fungerer, er Trump uegnet
til at lede vore mænd og kvinder i uniform, og han forringer vort lands anseelse
i verdens øjne.«
* »I stedet for at afslutte Amerikas krige, fører han vort militær dybere ud i
dyndet i udenlandske konflikter, uden at have nogen strategi eller planer for at
nedtrappe dem.«
* »Præsident Trumps uberegnelige opførsel har øget risikoen for en katastrofal
konflikt med Nordkorea [bemærk, at dette blev offentliggjort én uge før
gennembruddet med fred i Korea! -LPAC’s red.], og hans trussel om at omstøde
atomaftalen med Iran er en invitation til endnu en atomkrise eller krig i
Mellemøsten. Ved at trække USA ud af Paris-klimaaftalen, Trans-Pacific
Partnership (TPP) og internationale organisationer – ofte imod indvendinger fra
sit eget nationale sikkerhedsteam – overlader han kappen for global forvaltning

til konkurrenter som Kina, som ikke deler vore interesser eller værdier.«
* »Med hans angreb mod vore demokratiske institutioner har præsident Trump
forrådt vore grundlæggende idealer – som er blevet holdt i hævd af Republikanske
og Demokratiske præsidenter før ham – heriblandt vore forfatningsmæssige
friheder, retsstatsprincippet og opbakning til universelle værdier. På
hjemmefronten sætter han den frie presse i fare ved at angribe journalister,
truer retsstatsprincippet ved at angribe dommere og FBI og forsøger at unddrage
sig at stå til regnskab ved at blande sig i efterforskninger.«
* »I stedet for at konfrontere Vladimir Putin over dennes skamløse og fortsatte
angreb mod vort demokrati, bukker Trump for Moskvas luner samtidig med, at han
underminerer efterforskninger af sine egne, skjulte finansinteresser. I stedet
for at hævde sig over for Kina, så fik Trumps familieforetagender særlige
aftaler, efter Trump mødtes med den kinesiske præsident.«
* »Ingen – end ikke præsidenten – står over loven, og de, der overtræder
forfatningen eller begår forbrydelser, må stilles til regnskab. Vi arbejder også
sammen med Kongressen for at gøre det, præsident Trump og hans parti ikke vil:
konfrontere Rusland for dets fortsatte angreb mod vort demokrati og opbygge vort
forsvar til at beskytte vor nation imod krænkelser mod vor suverænitet.«
68’erne er en ’blå bog’ over besætningen i Obama-administrationen og deres
medløbere, inklusive:
Rand Beers, Tony Blinken, Barbara Boxen, Nicholas Burns, Kurt Campbell, Joe
Cirincione, Brian Deese, Tom Donilon, Michele Flounoy, dr. Colin Kahl (som fik
Nunes-spørgsmålene i sidste uge), Samantha Power, Penny Pritzker, Susan E. Rice,
Wendy R. Sherman, Anne-Marie Slaughter og Jim Steinberg.
Foto: Daværende nyvalgte præsident Donald Trump, venstre, og tidligere præsident
Barack Obama, ankommer til Trumps indsættelsesceremoni i Capitol i Washington,
D.C., USA, 20. januar, 2017.

