”Tankerne er frie” – Men vi er nødt
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–

(Bueso.de) — Man må indrømme, at det ikke er let for folk i

og ikke blot der

–

at beholde et optimistisk syn på fremtiden,

set i lyset af alle de dårlige nyheder, som de gængse medier dagligt udspreder.
Det er et uværdigt cirkus, som politikerne fra den såkaldte Store Koalition –
der i mellemtiden snarere er blevet til en Lille Koalition – har opført i de
sidste uger. Men alligevel er det dog muligt at gennemskue hele den komplekse
strategiske virkelighed

–

forudsat at man selv forsøger at udvikle sin egen

forståelse af de vigtigste af nutidens temaer. Og dette kræver åndeligt arbejde.
Eller har De måske allerede fået sat det hele på plads: Trump, Putin, Xi Jinping
og Kim Jong-un er alle diktatorer, hvor man overhovedet ikke behøver at bekymre
sig om, hvad de har til hensigt, da det hele allerede er klart; de kvinder i
Amerika, der pludseligt har samlet sig i MeToo-bevægelsen, er alle heroiske,
pludseligt befriede barbiedukker, der endelig har rejst sig mod årtiers
seksuelle undertrykkelse; og selvfølgelig er afrikanerne fattige, fordi de ikke
gider udvikle sig. Man kunne fortsætte listen af den slags uundersøgte påstande
med adskilligt flere fordomme.
Selv om en tysk læser dagligt ville følge ti aviser fra Bild til Tageszeitung og
Heute, ville han ikke have nogen chance for at forstå de yderst spændende
begivenheder under dette års FN-generalforsamling. Hvad Trumps tale til FN
angik, kommenterede de alle som én blot den latter, som én del af den fyldte
forsamling reagerede med oven på hans beretning om hans hidtidige regeringstid.
Rent faktisk så var det mest interessante ved Trumps tale kombinationen mellem
hans selvbevidste fremstilling af hans afvisning af ”gamle dogmer,
miskrediterede ideologier og såkaldte eksperter, der i årenes løb igen og igen
har ramt forkert” og hans egen vision om en bedre menneskehed, der var forbunden
af en fælles historie og arbejdet på en fælles fremtid. Trump præsenterede i
denne tale for den globale offentlighed grunden til, at den transatlantiske
elite havde reageret så fuldstændigt hysterisk på hans indtog i Det hvide Hus:
Her er en amerikansk præsident, der afviser den hidtil dominerende klasses
regler og tænker ”outside of the box”. Og virkelig, når man ser bort fra mindre
væsentlige forskelle, så ligger Trumps vision om folkenes fædrelandskærlighed og
menneskehedens fælles fremtid slet ikke så langt fra præsident Xi Jinpings
”kinesiske drøm” og ”den ene menneskeheds skæbnefællesskab”.

Men når man sammenligner Trumps tale i FN med de talrige komplekse diplomatiske
aktiviteter, som han samtidigt var indblandet i under mødet, så fremstår
løgnagtigheden af det ondsindede billede, hans modstandere forsøger at udbrede
om ham, skarpt.
Trump mødtes blandt andet med den koreanske præsident Moon Jae-in, der tilskrev
Trump hovedansvaret for det gunstige udfald af forhandlingerne med Nordkorea og
for denukleariseringen. Moon understregede det yderst intensive samarbejde, som
han havde haft med Trump under disse forhandlinger, hvor Trump var blevet ”mere
end en ven” for ham, og som han havde udviklet ”fuldkommen tillid” til.
Endvidere udtrykte han håb om, at udsoningsprocessen med Nordkorea allerede i
dette år kunne krones med en fredsaftale og en genforening af de to Koreaer.
Den russiske udenrigsminister Lavrov tilføjede for sit vedkommende, at Rusland
ville gøre alt for at garantere Nordkoreas økonomiske fremgang i et genforenet
Korea. Den japanske ministerpræsident understregede i sin tale i FN, at han
håbede, at der allerede i dette år kunne underskrives en fredsaftale mellem
Japan og Rusland. Hvad der vil forbedre betingelserne for fred og stabilitet
enormt i hele det østlige Asien.
Genforening af Korea og en fredsaftale mellem Japan og Rusland allerede i dette
år? Trump ”mere end en ven” for præsident Moon? Var De klar over det? Og passer
det sammen med Deres billede af Trump og Deres forståelse af, hvordan ”den nye
Silkevejs Ånd” har ændret forbindelserne mellem nationerne i Asien? Hvis ikke,
så klag til Tagesschau og Co.!
Trumps beskyldning mod Iran for at være hovedsponsoren for terrorismen rundt om
i verden er på den anden side en vanvittig påstand, når man tænker på SaudiArabiens tilintetgørelseskrig mod Yemen og USA’s årtier lange samvirke med
terrororganisationer, siden dengang Zbigniev Brzezinski spillede ”det islamiske
kort” ud mod Sovjetunionen engang i 80-erne. Men på den anden side understøttede
Trump i Sotji faktisk det kompromis, Putin og Erdogan havde udarbejdet om at
skabe en stødpudezone i Idlib og dermed dæmpe den truende eskalation mellem de
fem nationers stridskræfter, hvoraf tre er atommagter, nemlig Rusland, USA,
Tyrkiet, Israel og Syrien. Trump takkede også udtrykkeligt de statschefer, der
havde fremmet Astana-processen i Syrien

–

og dermed altså også Iran.

I måneder har der været tale om en samlet fredsplan for Sydvestasien, hvis
udarbejdelse Trump har igangsat, og som i betragtning af dens kompleksitet og
områdets karakter som slagmark for Det britiske Imperiums ”Great Game” er en
kæmpeopgave. Men også her giver et eksempel på Trumps diplomati sig til kende,
der helt overskygger de gængse mediers sort-hvide fremstilling: Den italienske

avis La Verita fortalte i denne sammenhæng om muligheden for, at Italien kunne
spille en formidlende rolle mellem USA og Iran i disse forhandlinger. Den
italienske ministerpræsident Giulio Conte, der mødtes med Trump under FN-mødet,
repræsenterer nemlig det eneste vestlige land, der både har opbygget et godt
forhold til Trump og også udviklet en fortrinlig forbindelse til Kina, hvilket
naturligvis påvirker dynamikken omkring Iran betydeligt.
Som man kan se, så er grå- og pastelfarver mere på plads ved betragtningen af
Trumps politik end de gængse mediers grelle neonfarver.
Både talskvinden for det russiske udenrigsministerium Maria Sakharova såvel som
Kina hilste Trumps understregning af alle nationers ret til suverænitet
velkommen, men understregede samtidigt eftertrykkeligt, at denne ret ikke blot
burde gælde for USA, men for alle. Rent faktisk står dette krav på suverænitet
over for fremmede overgreb i strid modstrid med USA’s administration, der ofte
mener at kunne gennemtvinge amerikansk ret overalt på Jorden, som for eksempel
med sanktioner mod de udenlandske firmaer, der ikke vil underkaste sig USA’s
sanktioner imod Rusland, Kina og Iran. Den kinesiske avis Global Times, der står
nær den kinesiske regering, betonede, at både princippet om suverænitet såvel
som princippet om ligeret for nationerne er udgået fra den westfalske fred, og
at det er meget nødvendigt at vende tilbage til disse principper i de
internationale forhold.
Det mest problematiske ved Trumps tale er det forhold, at han i høj grad
tilskriver den amerikanske økonomis fremgang siden hans tiltræden som præsident
til værditilvæksterne på børsen

–

en ”succes”, der ethvert øjeblik kan fejes

væk af en ny finanskrise, langt alvorligere end den i 2008. Og USA’s
handelsunderskud over for Kina skyldes ikke først og fremmest Kinas tiltræden
til WTO, men går tilbage til Council of Foreign Relations i New York og Den
trilaterale Kommissions politik i 1970-erne, hvor de begyndte at udarbejde og
virkeliggøre hele det projekt for 1980-erne, som udtrykkeligt tilstræbte en
”kontrolleret opløsning af verdensøkonomien”. Hermed var forbundent

”det

postindustrielle samfund”, og flytning af produktionen til lande med billig
arbejdskraft, sådan som Kina var det dengang. Hele områder i USA, fra Pittsburgh
til det såkaldte Rustbælte i Midtvesten vidner den dag i dag om følgerne af
denne principielt oligarkiske, neoliberale politik.
Hos os er tilstanden i Nordrhein-Westfalen, Tysklands fordums industricentrum, i
øvrigt et trist eksempel på denne bevidste afindustrialiseringspolitik.
For os i Tyskland er det med den øjeblikkelige elendighed med den ”Lille
Koalition” og den fuldstændige mangel på noget fremtidsperspektiv, der udgår fra

Merkels kanslerdømme, af yderste vigtighed at nå frem til et differentieret og
selvstændigt billede af Trump, Kina og andre vigtige emner. Det bør være
indlysende for ethvert tænkende menneske, at verdensfreden afhænger af, at først
og fremmest USA, Rusland og Kina og derefter andre vigtige nationer så som
Indien, Japan osv. kan etablere et positivt grundlag for samarbejde. Og derfor
bør vi udskifte de gængse mediers klicheer, udgående fra den geopolitiske elite,
med en selvstændig tankegang. Som sagt: ”Tankerne en frie…”
selv gider at tænke.

–

men kun når vi

