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»Velkommen til det spændende drama om, hvordan menneskeheden
forhåbentlig klarer sig igennem alle de strabadser, der ligger
frem for os, og hvordan at det, at man forsøger at lave noget,
som man egentlig har gjort mange gange før, nemlig
regimeskifte og kaos på bestilling fra London, som vi har set
det i rigtig mange lande rundt omkring i verden; at
forhåbentligt, så bliver det sådan, at, når man så forsøgte at
gøre det i USA; at man forsøgte at afsætte en amerikansk
præsident, som man ikke ville acceptere, fordi han havde den
forkerte politik; fordi han brød med imperiepolitikken – så må
vi håbe, at det ender sådan, at det simpelt hen blev et skridt
for langt, at, dér havde man simpelt hen overtrådt – ikke
Rubicon, for det gik jo desværre alt for godt – men taget et
skridt ud over klippekanten, som gjorde, at man kom i frit
fald og fik en meget dramatisk kvadring af det britiske
imperium, som gjorde, at det britiske imperium for godt er
smadret. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at
bag alt det her, bag denne utrolige kampagne, vi ser i
medierne, og i de europæiske medier mere end noget andet, vil
jeg næsten sige, det er værre i Europa end i USA, i form af
den kampagne, man kører mod Donald Trump. Der var nogen, der
faktisk begyndte at føre lidt statistik og kigge lidt på, det
virkede lidt unormalt, den behandling, Trump havde fået i

medierne, og så begyndte de at gå igennem, jamen, hvad har der
egentlig været af rapportering om Donald Trump i de
amerikanske medier og forskellige andre steder? Og i USA tror
jeg, at det var noget i retning af 70 % af alle indslag, der
var negative, 30 % positive, og hvis man så havde set på
f.eks. Barack Obama, da han blev indsat, så havde det nok
været minimum det omvendte. Men når man så f.eks. kiggede på
tyske Tv-indslag, så var man faktisk oppe på, at det var 98 %,
der var decideret negative over for Trump, altså ikke engang
objektive; negative. Og det forklarer lidt af den meget
massive hjernevask, vi har haft i Europa, at alle folk ligesom
pludselig har fået en idé om, hvad de også har på New York
Times og Washington Post og måske også lidt i jetsettet i New
York og Hollywood, at det eneste problem, USA og verden har
netop nu, det er Donald Trump, og hvis bare Donald Trump ikke
var der, så ville alt pludselig være helt fantastisk godt. Og
igen, hallo, hallo, hvordan er det så gået de sidste otte år
med Obama som præsident, har verden været et godt sted, har
USA ført en fornuftig politik? Og hvad under Bush og Cheney;
var det så fantastisk? Er det virkelig Donald Trump, der er
summen af alle de problemer, man har, eller er det, der i
virkeligheden foregår, en gigantisk afledningsmanøvre, hvor
man har forsøgt at sige, at Donald Trump er problemet, mens
det, der i virkeligheden foregår, hvad Donald Trump så ellers
er, med alle de fejl og mangler, han har, og de er rimelig
mange, så er man i tvivl om, hvorvidt han vil fortsætte
imperiets politik, den politik, det såkaldte ’specielle
partnerskab’ mellem Storbritannien og USA, som i hvert fald
siden man fik myrdet John F. Kennedy mere eller mindre har
været USA’s og Vestens politik. …«
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