Pompeo fortsætter sin antiKina-kampagne i Danmark
København, d. 22. juli (EIRNS) – Efter forherligelse af det
amerikansk-britiske ”særlige forhold” og polemisering mod det
Kinesiske Kommunistiske Parti i London i går, havde USA’s
udenrigsminister, Mike Pompeo, møder i Danmark i dag med
statsminister Mette Frederiksen, så vel som udenrigsminister
Jeppe Kofod. Der var også et særligt møde om arktiske
spørgsmål, hvor den danske udenrigsminister fik selskab af
udenrigsministrene fra Grønland og Færøerne – begge arktiske
dele af Kongeriget Danmark.
Formålet med besøget var at sikre Danmarks samarbejde, som en
stærk amerikansk allieret og et aktivt NATO-land, for at
forsøge at blokere et ”autoritært” Rusland og Kina fra at have
yderligere økonomisk og sikkerhedsrelateret aktivitet og
indflydelse i Arktis. Mens Pompeos retorik ved
pressekonferencen var mindre direkte end i London, angreb han
det Kinesiske Kommunistparti, som er ”en trussel mod friheden
overalt” og fremkaldte tydeligt Danmarks hjælp til at forsvare
”vores værdier”. Han lovpriste USA’s og Danmarks støtte af
Hong
Kongs
befolkning.
I
løbet
af
spørgetiden
blev Pompeo spurgt om lukningen af det kinesiske konsulat i
Houston, Texas, hvor han hævdede, at der har været en
”langvarig udfordring fra det kinesiske kommunistparti, som
stjal intellektuel ejendom”. (Kineserne har advaret om de
alvorlige følger for de forværrede amerikansk-kinesiske
relationer. I lederen i Global Times d. 26. juli, som muligvis
kunne være skrevet af chefredaktøren på denne avis, som er tæt
på regeringens synspunkt, står: ”Lige nu er det ikke længere
et spørgsmål om det kinesisk-amerikanske bånd er i frit fald,
men om forsvarslinjen for verdensfreden er brudt af
Washington. Verden må ikke blive kapret af en gruppe politiske
galninge. Tragedierne fra 1910’erne og 1930’erne må ikke

gentages
igen.”
[https://www.globaltimes.cn/content/1195691.shtml]).
Mens Trumps tilbud, sidste år, om at købe Grønland ikke blev
diskuteret (og hans aflysning af sit besøg i Danmark, efter
den danske statsminister kaldte hans idé absurd), vil USA
forsøge at øge sin indflydelse ved at åbne et konsulat på
Grønland og øge sine civile investeringer der (i tillæg til
USA’s flyvestation i Thule) og en formel dialog på
regeringsniveau mellem USA og Færøerne blev annonceret. Dog
udtalte Grønlands udenrigsminister, Steen Lynge, efter mødet,
til en dansk TV-station, at alle partnere er velkomne så længe
de respekterer lovgivningen og at Grønland vil fortsætte med
at eksportere fisk til Kina, deres andet-største eksportmarked
efter Europa.
To dage før Pompeos besøg udsendte Schiller Instituttet i
Danmark Helga Zepp-LaRouches seneste artikel, ”Putins P5topmøde kunne være den sidste chance” og hendes konferencetale
fra den d. 27. april, med et følgebrev, via email til hele den
grønlandske elite og personlige emails til den danske
udenrigsminister og udenrigsministrene fra Grønland og
Færøerne. Følgebrevet betonede nødvendigheden af et
stormagtstopmøde for at kunne samarbejde om de store
problemer, som verden står over for. Og at Pompeos antikinesiske politik bidrager til konfrontation, ikke samarbejde
i Arktis og andre steder. Grønland og Færøerne må ikke blive
til en geopolitisk slagmark, men steder for samarbejde om
økonomisk udvikling til fordel for befolkningerne.
Dette budskab fandt gengklang i en kommentar af Jenis av Rana,
Færøernes udenrigsminister, ved en pressekonference aftenen
før besøget: ”Vi er meget bekymrede for at Arktis bliver en
krigszone for stormagterne. Derfor er vi meget fokuserede på
at gøre det klart for Pompeo, at vi skal beskytte Arktis og
sikre at det forbliver et lav-spændings-område.”

