Kampen for at standse USA’s
militære
besættelse
af
Filippinerne skrider frem
17. december, 2015 – Det var oprindeligt planlagt til dagen
før Obamas ankomst til Manila for at deltage i APEC-mødet den
18. november, at den Filippinske Højesteret skulle træffe en
afgørelse om at opretholde den ulovlige og forfatningsstridige
aftale mellem præsidenterne Obama og Aquino om at overdrage
alle de filippinske militærbaser til amerikansk besættelse.
Dette skete imidlertid ikke, fordi en kombination af kræfter,
inklusiv den tidligere amerikanske senator Mike Gravel,
lederen af den filippinske LaRouche-bevægelse Butch Valdes,
nogle venstreorienterede organisationer i Filippinerne samt
den filippinske senator Miriam Defensor Santiago, med succes
overtalte Senatet til at afgøre, at præsident Aquino og
Højesteret ikke på egen hånd kunne gennemtvinge det
kolonialistiske kup, men at der er tale om en traktat, der
således skal godkendes i Senatet.
På det tidspunkt udsatte Højesteret afgørelsen indtil 16.
december – måske i håb om, at det forfatningsmæssige spørgsmål
om magtens deling på en eller anden måde ville forsvinde. Men
16. december kom og gik, og der kom ingen beslutning. Faktisk
lod flere dommere det vide anonymt, at de var meget bekymrede
med hensyn til Senatets forfatningsmæssige ret til at træffe
beslutninger vedrørende traktater.
Dette er en delvis sejr, ikke kun for Filippinerne, men for
verden, i forsøget på at standse Obamas vanvittige stormløb
hen imod krig med Kina, med benyttelse af Filippinerne som en
afgørende base i krigen.
Kilder på Filippinerne er bekymrede for, at dræberen Obama
måske vil tage skridt til at støtte en særlig forrykt

kandidat, Rodrigo Duterte, til det filippinske præsidentvalg,
der er berammet til maj 2016, og påvirke ham til enten at
orkestrere en ”revolutionær regering” eller, hvis han vinder
valget, at erklære militær undtagelsestilstand, med henblik på
effektivt at sætte både Retten og Senatet ud af spillet og
gennemtvinge Obamas militære besættelse – som grundlæggende
set ville udgøre en gen-kolonisering af Filippinerne. Duterte
kontrolleres af general Fidel Ramos, der var hitmand for
George Schultz i det amerikansk orkestrerede kup imod den
nationalistiske præsident Ferdinand Marcos i 1986.
Foto: Præsidenterne Aquino og Obama ved APEC 2015 i Manila,
Filippinerne.

