Præsident Trump i FN – Hvad I
gik glip af
21. sept., 2017 – De følgende, korte uddrag repræsenterer den
reelle, overordnede retning og indholdet som helhed, af
præsident Trumps tale for FN’s Generalforsamling den 19. sept.
– og ikke de udvalgte klip, som de løgnagtige medier i én
uendelighed gentager og brygger videre på. Et blik på det
komplette udskrift eller en video, der ikke er klippet i,
bekræfter dette. Ingen, der er offer for de transatlantiske
medier, ville have nogen anelse om, hvorfor den russiske
udenrigsminister sagde til interviewerne fra Associated Press
og TASS, at han fandt talen »bemærkelsesværdig«.
Trump sagde:
»Det står i vores magt, ifald vi vælger det, at løfte
millioner ud af fattigdom, hjælpe vore borgere til at
realisere deres drømme og sikre, at nye generationer af børn
kan vokse op, fri for vold, had og frygt.
For at overvinde nutidens farer og opfylde forhåbningerne til
fremtiden, må vi begynde med fortidens visdom. Vor succes
afhænger af en koalition af stærke og uafhængige nationer, der
omfavner deres suverænitet for at fremme tryghed, fremgang og
fred, for sig selv, og for verden.
Vi forventer ikke, at forskellige lande skal være fælles om
den samme kultur, de samme traditioner eller endda de samme
regeringssystemer. Men vi forventer, at alle nationer
overholder disse to, suveræne kerneforpligtelser: at de
respekterer deres eget folks interesser og alle andre,
suveræne nationers interesser. Dette er denne institutions
skønne vision, og det er fundamentet for samarbejde og succes.
Stærke, suveræne nationer lader forskellige lande med
forskellige værdier, forskellige kulturer og forskellige

drømme ikke blot sameksistere, men arbejde side om side på
basis af gensidig respekt.
Stærke, suveræne nationer lader deres folk tage deres egen
fremtid i besiddelse og have kontrol over deres egen skæbne.
Og stærke, suveræne nationer giver personer lov at blomstre i
livets fylde, som det var Guds plan.
I Amerika søger vi ikke at påtvinge nogen vor livsstil, men
lader den snarere skinne som et eksempel, alle kan se. Denne
uge giver vort land en særlig grund til at være stolte over
dette eksempel. Vi fejrer 230-års jubilæet for vor elskede
Forfatning – den ældste forfatning i verden, der stadig er i
kraft …
I udenrigsanliggender fornyer vi dette grundlæggende princip
om suverænitet. Vor regerings første forpligtelse over for
dens folk, over for vore borgere – er at tjene deres behov,
sikre deres tryghed, beskytte deres rettigheder og forsvare
deres værdier.
Som USA’s præsident vil jeg altid sætte Amerika først, ligesom
I, som ledere af jeres lande, altid vil, og altid bør, sætte
jeres lande først. [Applaus]
Alle ansvarlige ledere er forpligtet til at tjene deres egne
borgere, og nationalstaten er fortsat det bedste middel til at
opløfte menneskenes livsbetingelser.
Men, at skabe et bedre liv for vort folk, fordrer også, at vi
arbejder sammen i tæt harmoni og enhed for at skabe en mere
sikker og fredelig fremtid for alle folk …
Med opfyldelsen af vore forpligtelser over for vore egne
nationer, indser vi også, at det er i alles interesse at søge
en fremtid, hvor alle nationer kan være suveræne,
fremgangsrige og trygge …«
Og som konklusion sagde han:

»Vi udsender nu en opfordring om en stor opvågnen af nationer,
om en genoplivelse af deres ånd, deres stolthed, deres folk og
deres patriotisme.
Historien stiller os spørgsmålet, om vi lever op til opgaven.
Vort svar vil være en fornyet vilje, en genopdaget
beslutsomhed og en genfødt helligelse. Vi må besejre
menneskehedens fjender og befri selve livets potentiale.
Vort håb er et ord – og en verden af stolte, uafhængige
nationer, der omfavner deres forpligtelser, søger venskaber,
respekterer andre og gør fælles sag i den største
fællesinteresse af alle: en fremtid med værdighed og fred for
befolkningen på denne vidunderlige Jord.
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folkeslags ældgamle ønske og den dybeste længsel, der lever i
hver eneste, hellige sjæl.
Lad dette være vor mission, og lad dette være vort budskab til
verden: Vi vil kæmpe sammen, yde ofre sammen og stå sammen for
fred, for frihed, for retfærdighed, for familie,
menneskehed og for den almægtige Gud, der skabte os alle.

for

Tak. Gud velsigne jer. Gud velsigne verdens nationer. Og Gud
velsigne Amerikas Forenede Stater. Mange tak.«
Det Hvide Hus har udlagt talen i sin helhed på sin website:
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/09/19/remarks
-president-trump-72nd-session-united-nations-general-assembly
https://www.youtube.com/watch?v=6-Hk_po6KGI

