ALLE PRÆSIDENTENS FJENDER
Af Asger Aamund, 18. januar 2019
Latterbølgerne rullede hen over det ganske USA, da filmen ’Tilbage til Fremtiden 2 ’ havde premiere i
1989.Teenageren Marty bliver tryllet ind i en fremtid, hvor Donald Trump er blevet præsident. Med rædsel
og vantro opdager unge Marty, at hans idylliske hjemby er forvandlet til et Trump helvede. Trump toner
frem på alle avisforsider. Han navn stråler i neon fra alle hustage. Hans foto er på alle produkter, og
storskærme overalt i byen viser indslag med Donald Trump. USA er blevet til Trumpiana. Overvældet af
chok og sorg får Marty et kortvarigt hysterisk sammenbrud til fryd og gys for det amerikanske
biografpublikum. Filmen blev en kæmpe succes ikke mindst, fordi producenterne havde været så frække og
kreative, at de turde gøre det utænkelige, nemlig at udnævne den storpralende provokatør og poseur
Donald Trump til Præsident for Amerikas Forenede Stater.
Den 8. november 2016 stivnede latteren i Hollywoods drømmefabrikker, da den selvsamme Donald Trump
blev valgt til USA’s præsident. Hollywood, det demokratiske parti og USA’s hovedmedier nægtede at
acceptere kendsgerningerne og sank ind i en virkelighedsfornægtelse, der kun er blevet dybere som tiden
er gået. De såkaldt progressive kredse i USA anser Trump for en tronrøver, der ved list og forræderi har
tilranet sig magten. Det er derfor kun rimeligt, at han bliver fjernet uanset hvordan. Den ædle hensigt
helliger alle beskidte midler. Plan A er en rigsret, der fjerner ham som præsident. Plan B er fire års
bombardement med anklager og beskyldninger, hvis intensitet og mængde skal få præsidenten til at segne
og trække sig fra embedet på baggrund af et aldrig ophørende pres fra politikere og medier
Også danske førende centrum-venstre medier og politikere basker dagligt rundt i en sanseløs rus af lede og
afsky for Trump. ” En sørgelig præsident”, siger vores egen store statsmand, finansminister Kristian Jensen
uden hensyn til præsidentens reelle resultater, som er ganske imponerende. Trump har gennemført en stor
skattereform, der har øget den disponible indkomst for amerikanske lønmodtagere. Beskæftigelsen er
rekordhøj. Forsvarsbudgettet er øget markant som konsekvens af en ændret udenrigspolitik. Der er indgået
nye handelsaftaler med Canada og Mexico, ligesom Trump har indfriet løfterne fra Clinton, Bush og Obama
om at flytte USA’s ambassade i Israel til Jerusalem.
Ikke desto mindre fyger luften med beskyldninger mod Trump for isolationisme og international
ansvarsløshed. Imidlertid lovede præsidenten under sin valgkamp, at USA var færdig med at deltage i
ørkesløse regionale krige med et løfte om ’ nation building’, hvad der jo heller aldrig lykkes. I stedet vil USA
opruste militært og koncentrere sin politiske og militære indsats om nogle få, vigtige mål, der har betydning
for USA’s egen sikkerhed. USA trækker sig nu ud af Syrien og snart også af Afghanistan. Udenrigsminister
Pompeo bekræftede i sin nylige tale i Cairo, at USA ser det som sine vigtigste mål at bekæmpe Irans
ekspansion i Mellemøsten og den radikale islamisme i form af Al Qaeda, Islamisk Stat og Det Muslimske
Broderskab. Endvidere vil USA søge at danne en diplomatisk alliance med Egypten, Saudi-Arabien og Golfstaterne, hvilket også skal inkludere Israel i et vist omfang. Trump er ikke ved at hive USA ud af NATO, men
han har gjort det klart, at det får konsekvenser, hvis ikke de europæiske medlemmer lever op til vedtagne
og forpligtende konventioner.
Og så er der jo balladen om ’den umoralske mur’, som demokraternes formand Nancy Pelosi kalder den.
Trump har lovet at beskytte USA’s befolkning mod den ukontrollable folkevandring fra Mexico.
Demokraterne er imod. Trump er jo ond, derfor er muren også ond. Obama er god. Derfor var det en god
mur, som senator Obama stemte igennem i 2006, da senatet skulle godkende ’The Secure Fence Act’, som
sikrede opførelsen af et næsten 1000 km langt grænsehegn. Ifølge Sheriffen fra Yuma County Leon Wilmot
resulterede muren i et fald i den grænserelaterede kriminalitet med over 90 procent. I 2017 trængte

omkring 600 000 ulovlige migranter ind i USA hovedsagelig hen over området ved Rio Grande, hvor der ikke
er grænsehegn. Ifølge en nylig rapport fra Yale School of Management er der nu mere end 22 millioner
illegale indvandrere i USA svarende til hele den australske befolkning og ikke som tidligere antaget 11
millioner. Ministeriet for Homeland Security har dokumenteret, at den voldsomme illegale migration har
resulteret i en bølge af kriminalitet omfattende narko, røverier og mord. ” Migrationen er ikke kritisk”, siger
demokraterne, som fortsat lider af Hollywood- syndromet: Trump er ond. Trump skal væk. Uanset
metoderne. Uanset konsekvenserne.

