Berlingske, september 20

SVAR TIL LENE FUNCH, HELLEUP
Lene Funch, Hellerup beder mig i Søndagsberlingske om at redegøre for, hvordan jeg i alverden kan mene,
at præsident Trump vil være en bedre leder for USA end Joe Biden. Jeg kan godt forstå, at Lene Funch er
modstander af Donald Trump og al hans væsen. For det er resten af Danmark jo også. Før præsidentvalget i
USA i 2016 blev der foretaget meningsmålinger i en række lande uden for USA for at se, om et
internationalt publikum ville foretrække Hillary Clinton eller Donald Trump som ny præsident. Clinton blev
støttet af 90 procent af de adspurgte danske stemmer. Og det kunne næppe være andet. Danmark er et
socialdemokratisk samfund uanset hvilket parti, der er ved magten, og USA’s Demokrater er det nærmeste,
vi kommer til et socialdemokratisk parti. Danmark er Clinton-land.
I de efterfølgende år er præsident Trump dagligt blevet mistænkeliggjort, bagtalt og fordømt i danske
medier i vid udstrækning også i de såkaldt borgerlige. På Demokraternes netop afholdt konvent omtalte
Barack Obama Trump som en doven, medieliderlig tumpe, der er komplet uegnet til sit embede, hvilket
meget godt dækker den statsautoriserede danske holdning til præsidenten. Ikke desto mindre kan Trump
gå til valg på ryggen af en række markante politiske sejre og indfriede valgløfter. Inden Coronakrisen havde
han gennem en række skattereformer og afbureaukratiseringer skabt den stærkeste økonomiske vækst
siden 1945, den højeste beskæftigelse nogensinde for sorte amerikanere og latinoer, en disponibel
lønfremgang for en gennemsnitsfamilie på 3000 USD om året. Den illegale indvandring er minimeret, de
væbnede styrker oprustet, oversøiske gidsler er hentet hjem. En række islamiske topterrorister er
likvideret, og en flot samarbejdsaftale mellem Israel og De Forenede Arabiske Emirater har Trump også fået
gennemført. 12 Coronavacciner er i udvikling i USA alene.
Derfor, Lene Funch, uanset hvad de fortæller dig på TV2’s ” Verden ifølge Trump” vil en stemme på Trump
den 3. november være en stemme på folkestyret, retsstaten, friheden og på tryghed og velstand.
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