Trumps
FN-tale
viser
nødvendigheden af at optrappe
kampen
for at skifte over til det
Nye Paradigmes politik
19. sept., 2017 – I sin første tale for FN’s Generalforsamling
i dag, beskrev præsident Donald Trump målet for at etablere en
verdensorden, hvor »stærke, suveræne nationer … med
forskellige værdier, forskellige kulturer og forskellige
drømme ikke bare sameksisterer, men arbejder side om side på
basis af gensidig respekt … og gør fælles sag for den største
fælles interesse af alle: en fremtid med værdighed og fred for
befolkningen på denne vidunderlige Jord«. Det betyder, sagde
han, at jeg som præsident for USA sætter Amerika først,
ligesom I, som ledere af jeres lande, altid vil, og altid bør,
sætte jeres lande først«.
Men selv med sine udtryk for disse ideer, og selv, mens han
bekræftede princippet om, at »nationalstaten fortsat er det
bedste udgangspunkt for at hæve de menneskelige vilkår«, gik
Trump videre, idet han faldt i den britiske imperiefælde med,
i de mest barske vendinger, at være fortaler for en farlig
politik for regimeskifte mod en »lille gruppe slyngelregimer«
(som han skiftevis beskrev som »kriminelle«, »depraverede«,
»korrupte«, »destabiliserende« osv.), som han hævdede, var
kilden til terrorisme og flygtninge og en trussel mod
verdensfreden, og som FN må stå sammen om at fjerne.
Ikke Det britiske Imperium, som skabte og styrer terrorisme
som et krigsredskab mod nationalstaten; ikke det umiddelbart
forestående sammenbrud af det britiske, monetaristiske system,
der har gjort de transatlantiske nationer bankerot (den

amerikanske økonomi er i strålende form, sagde han, med vores
aktiemarked på sit højeste og lav arbejdsløshed); men derimod
de fem regeringer i Nordkorea, Iran, Syrien, Cuba og
Venezuela, som han krævede, at andre regeringer skulle gå
sammen med USA om at afsætte.
Alt imens Trump ikke angreb Rusland og Kina ved navns
nævnelse, og takkede dem for at være med til at skærpe
sanktionerne mod Nordkorea, så advarede han imidlertid om
»trusler mod suverænitet« i Ukraine og i det Sydkinesiske Hav
– et implicit angreb på disse to nationer.
Trumps mest fjendtlige udtalelser var over for Nordkorea, hvor
han sagde, at det var »en skandale, at visse lande ikke alene
ville handle med et sådant regime, men også ville bevæbne,
forsyne og finansielt støtte et land, der truer verden med en
atomkonflikt«. Dernæst truede han med, at USA, »hvis det blev
tvunget til at forsvare sig selv eller sine allierede, ikke
ville have noget valg, men totalt ville ødelægge Nordkorea.
’Rocket Man’ er på en selvmordsmission for sig selv og sit
regime. USA er rede, villigt og har kapaciteten, men dette vil
forhåbentlig ikke blive nødvendigt«.
Trump krævede også regimeskifte i Iran og Syrien og gentog den
britiske løgn, at den syriske regering havde brugt kemiske
våben mod sit folk, hvilket retfærdiggjorde USA’s missilangreb
imod den syriske luftbase i april i år.
Det er sigende, at hvem så siden, der skrev denne tale for
præsidenten, inkluderede referencer, der promoverer den
efterkrigsorden, som præsident Harry Truman søgte, denne lille
mand, der, på vegne af Winston Churchill, begravede Franklin
D. Roosevelts projekt for en verden uden imperium efter
krigen.
Foto: USA’s præsident Donald J. Trump holder sin ’jomfrutale’
i FN den 19. sept., 2017.

