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Tom Gillesberg: »Velkommen til disse ualmindeligt dramatiske
tider, hvor det internationale spændingsniveau stiger, og
heldigvis er det ikke kun entydigt den forkerte vej. Jo,
medierne her, ’fake news’ på alle 27 kanaler har jo haft
travlt med at fortælle, at, nu holdt Trump jo sin store tale i
FN og snakkede om bål og brand, Nordkorea, ’raketmand’,
selvmordpilot, ’vi kommer og nakker dig’, eller noget i den
stil, og nu rabler det hele nok. Men det er kun en meget lille
del af historien. Det, som man ikke rapporterer, er, at den
samme Donald Trump i sin tale til FN faktisk havde hovedfokus
et andet sted. Det, der var bemærkelsesværdigt ved Trumps
tale, var det, som bl.a. Lavrov, som var den russiske
repræsentant – Vladimir Putin er ikke til stede ved FN’s
Generalforsamling i år, og så er det udenrigsministeren, der
er højeste, russiske repræsentant og ham, der render rundt og
møder præsidenter og alt mulig andet – og det, han sagde om
Trumps tale, det var, at den var bemærkelsesværdig. Den var
tydeligvis ikke kun for internationalt brug, men også for den
hjemlige publik. Lavrov sagde, at han særlig godt kunne lide,

at Trump sagde, at USA ikke ønskede at påtvinge andre sin
livsstil. ’Det er en velkommen udtalelse, som vi ikke har hørt
fra en amerikansk leder i lang tid’, sagde Lavrov. Også Trumps
udtalelse om, at ’stærke, suveræne nationer lader ikke bare
forskellige lande med forskellige værdier eksistere samtidigt,
men også samarbejde side om side på basis af gensidig
respekt’. Det, han yderligere sagde, som også er lidt i den
dur, så at sige, det er, at Trump sagde, ’Vi må samarbejde om
en fælles sag, som alle har interesse i. En fremtid med
værdighed og fred for menneskene på denne vidunderlige Jord.
Som præsident for USA sætter jeg Amerika først, ligesom I som
ledere af jeres lande, altid sætter, og altid bør sætte, jeres
lande først. Nationalstaten forbliver det bedste middel til at
opløfte menneskets omstændigheder.’
Det egentlige fokus i talen, det nye i talen, det var, at han
sagde, at det er nationalstaten og samarbejde nationalstaterne
imellem, der er kernen til, at menneskeheden får en god
fremtid. …«
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