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Missilskjold truer freden
Da Donald Trump blev præsident i 2016, skortede det ikke på advarsler fra
den danske regering og Folketingets NATO-partier samt EU mod Trumps
mantra: "America first".
De frygtede, at USA ville trække sig tilbage og overlade verden til sig
selv. Det skulle være slut med at være global politibetjent. Desværre er
deres advarsler blevet til skamme.
USA agerer fortsat, som om det ejer hele verden:
Destabiliserer andre lande, udpeger præsidenter
efter deres eget forgodtbefindende, bomber lande
og dræber personer, som det hævder udgør en
trussel. Begreber som menneskerettigheder,
retsstat, international lov og folkeret krænkes på
stribe – ganske som før Trumps indtog i Det
Hvide Hus.
Siden Trump kom til magten, er USA's militære udgifter da også vokset
hver eneste år, fra 823 milliarder dollars i 2017 til 988 milliarder dollars i
2020. Og udgifterne vil accelerere yderligere, efter at Trump midt i januar
reaktiverede Reagans omstridte stjernekrigsprojekt. Nu vil USA skabe et
globalt missilskjold og samtidig gøre sig klar til krig i rummet ved at
oprette en såkaldt Space Force og udvikle nye atommissiler.
Og Trump stikker ikke noget under stolen, men erklærer lige ud, at
missilskjoldet er offensivt og skal bruges offensivt.
Krigsmodstandere har i årevis påpeget, at USA's og NATO's missilskjold
er offensivt. Og de danske NATO-partier, der har koblet Danmark og
Grønland på missilskjoldet, har hævdet, at det er defensivt. Nu er katten
sluppet ud af sækken, men det skal Folketingets NATO-partier nok få
dysset ned. For hvad USA gør, er altid det rigtige.
Der kan endda komme endnu en milliardregning til de danske skatteydere
ud over milliardregningen for F-35-kampflyene. Trump insisterer nemlig
på, at de allierede skal betale deres del af regningen. USA's
stjernekrigsprojekt truer verdensfreden og vil give oprustningsspiralen
endnu et nøk opad. Der er al mulig grund til at forberede modstanden.

