Trump og Italiens Conte enige
om dialog med Rusland;
Trump siger han er villig til
at mødes med Iran
På deres fælles pressekonference i eftermiddags i Det Hvide
Hus gjorde den amerikanske præsident Donald Trump og den
italienske premierminister Giuseppe Conte det klart, at de har
etableret et venskab og et samarbejdsforhold om en række
vigtige spørgsmål, selvom de ikke var enige om alle
detaljerne. Præsidenten beskrev Conte som “min nye ven … Vi
kom overens lige fra begyndelsen.” Han understregede, at “vi
er begge udenforstående”, og at de hver især føler et ansvar
overfor de borgere, der har valgt dem. Han sendte sine varme
lykønskninger til Conte med valget som premierminister.
På sådanne strategiske spørgsmål som forholdet til Rusland
understregede Conte, at han favoriserer dialog, hvilke, som
han også sagde, er grundlæggende i forholdet mellem USA og
Rusland. Rusland er en nøglespiller internationalt og
geopolitisk, bekræftede han, og mens en ophævelse af
sanktionerne er betinget af gennemførelsen af Minsk-aftalerne,
kan sanktioner ikke være det sidste ord i sagen. Trump var
mere ubøjelig. “Sanktionerne vil forblive i kraft.”

Da han af en journalist blev spurgt vedrørende Iran, om han
ville møde præsident Hassan Rouhani for at lette spændingerne
med dette land, svarede Trump: “Jeg vil mødes med alle og
enhver,” især når der er spørgsmål om krig og død på spil. Se
på hvad der skete som et resultat af mødet med Nordkoreas Kim
Jong-un, sagde han. Og “Jeg havde et godt møde med Putin med
hensyn til fremtiden og sikkerhed. Jeg tror på at mødes.” Han

understregede, at han til enhver tid ville mødes med Iran hvor
som helst, og “uden forudgående betingelser “. Hvis en ny,
meningsfuld aftale kan udarbejdes med Iran, så meget desto
bedre, sagde han.
De to ledere understregede, at de ønsker at samarbejde i
Middelhavsområdet og i bestræbelserne på at stabilisere
Libyen. Både Italien og USA’s ledende roller er afgørende,
sagde præsidenten. Begge herrer sagde, at der skulle ske store
forandringer i indvandringspolitikken for deres respektive
lande: Trump sagde, at han ville være villig til at lukke
regeringen, hvis Kongressen ikke kommer med ændringer i
indvandrerpolitikken og den nødvendige finansiering; og Conte
understregede, at Italien ikke kan bære hovedparten af
indvandringsstrømmen fra Nordafrika alene. Han meddelte, at
han snart vil indkalde til en konference om Libyen, herunder
invitere alle interessenter og økonomiske interesser, for at
drøfte strategier for stabilisering af landet med respekt for
befolkningens rettigheder, for derved at bringe det til det
punkt, hvor valg kan afholdes “under betingelser af total
stabilitet.” Han uddybede ikke den præcise karakter af
amerikansk samarbejde i denne indsats.

