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Verdensorden. Donald Trump er på rundrejse i Asien og er senest kommet til Kina, hvor han mødes med sin modpart Xi Jinping. Besøget giver et indblik i, hvordan international
politik i regionen vil komme til at forme sig i det 21. århundrede.

Trump til statsmandseksamen
Af PETER HARMSEN

Donald Trump i Beijing. Han er den første
udenlandske leder siden Folkerepublikkens
grundlæggelse, der nyder den udsøgte ære at
være gæst ved en middag i Den Forbudte By.
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På lige fod
Det er dog også vigtigt at betragte forholdene i et
lidt større perspektiv. Selv om Kina lige nu virker
relativt styrket, er det ikke i en position, hvor det
kan se stort på amerikanske præferencer. De to
magter er filtret sammen på alle felter, fra sikkerhedspolitik til miljø – samt ikke mindst handel og
økonomi. Det lægger automatisk en dæmper på
de gensidige krav, fortæller Sean Kenji Starrs, en
ekspert i international politik ved City University
of Hong Kong.
»Forestillingerne om, at USA er på vej ned og
Kina på vej op, vil ikke ændre de to landes ønske
om at bibeholde et fungerende forhold, og selv
om Xi måske anser det for passende, at Kina nu
skal agere på lige fod med USA, er realiteten dén,
at Kina fortsat er meget afhængig af handel med
USA, og det er Xi klar over,« siger han.
Samtidig har Trump næppe råd til at virke svag
over for Kina, som han under sin valgkampagne
sidste år lovede at behandle helt uden fløjlshandsker. Han har brug for resultater, der kan pakkes
ind som en udenrigspolitisk sejr. For han er under
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det drejer sig om – ønsker de asiatiske lande
en eller anden sikkerhed for, at USA ikke
pludselig tager drastiske skridt, der vil underminere regionens møjsommeligt opbyggede
økonomiske velstand. Specielt spøger frygten
for et atomart ragnarok i Korea.
Det lader til, at amerikanerne har lyttet, for
Trump nedtonede sin retorik mod Nordkorea
kraftigt under sit ophold i Sydkorea. Desuden
fortsætter han efter besøget i Kina til Vietnam
og Filippinerne, hvor han skal deltage i to
store regionale topmøder – inklusive ét, som
han i første omgang havde tænkt sig at skippe.

Rundrejser med dansk rejseleder

albatros-travel.dk
36 98 98 98
Inkl. 4 dages Yangtze-krydstogt

pres hjemme, og hans popularitet blandt amerikanske vælgere er lavere end hos nogen anden
præsident i nyere tid; kun 36 procent siger god for
ham i en dugfrisk rundspørge foretaget for CNN.
»Et vellykket besøg vil i det mindste købe Trump
lidt ekstra tid og lidt mere politisk kapital, som han
kan bruge i sine interne politiske kampe. Besøget
giver ham også den bedste forhåndenværende
mulighed for at virke mere statsmandsagtig. Asien
er det sted i verden, der med størst sandsynlighed
kan levere det, som han og USA behøver mest,«
siger Victor Teo, der forsker i asiatisk storpolitik ved
University of Hong Kong.
Og hvad er det, Trump og USA behøver? Blandt
andet, siger Teo, noget så uhåndgribeligt som
»politisk heltedyrkelse«. Det skal han nok ikke
regne med i særlig mange lande, heller ikke blandt
USAs traditionelle allierede, hvor befolkningerne
generelt ser tilbage på Obama-årene med nostalgi.
Men lige præcis i Kina tyder meget på, at den
amerikanske præsident, med sin baggrund som
celebrity-millionær, har en ikke ubetydelig fanskare
i befolkningen.

Indrømmelser til Trump?
Mere konkret håber Trump også på, at han kan
vende hjem til USA i næste uge med kinesiske
indrømmelser på to vigtige områder, som begge er
gamle kendinge. Han ønsker at mindske handelsunderskuddet med Kina, og han vil have Kinas
hjælp til at bringe det sprængfarlige spørgsmål om
det atombevæbnede regime i Nordkorea tættere på
en løsning.
Lige netop på de sagområder er det dog svært at
finde fælles fodslag. For eksempel vil de fleste tiltag
beregnet på en mere afbalanceret handel skade
kinesiske virksomheder, og alle forsøg på at ændre
status quo i Korea indebærer en risiko for regimekollaps og kaos på grænsen til Kina. Alligevel
kan Trumps kinesiske værter dårligt ignorere hans
ønsker helt, lyder det fra Pei Minxin, en kinesiskfødt politolog ved Claremont McKenna College i
Californien.
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USA som modvægt
Taget under ét ser de mindre lande i Asien gerne,
at Trump bekræfter USAs fortsatte forpligtelse
på regionen. USA er, trods alle sine velkendte
brister og mangler, velkommen i regionen som en
modvægt til en så ukendt størrelse som en kinesisk
supermagt. Men samtidig – siden det nu er Trump,
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De Tre Kløfters Dæmning

4,7 ud af 5

Chongqing

Stille flyder Yangtze
Beijings klassiske seværdigheder, terrakottasoldaterne i Xian,
Yangtzefloden og den moderne metropol Shanghai. Med dansk rejseleder, 13 dage
Håndplukkede oplevelser venter i Kina – rejsen indledes med Beijings klassiske
seværdigheder som Den Forbudte By og Den Kinesiske Mur. Fra Beijing tager vi nattoget
til Xian, hvor Kinas første kejser blev begravet med mere end 8.000 terrakottasoldater.
Herefter venter 4 dages Yangtzekrydstogt på et 5-stjernet skib, hvor vi bl.a. sejler
gennem De Tre Kløfter og ser den enorme dæmning. Eventyret rundes af i metropolen
Shanghai, hvor der både er tid til shopping, sightseeing og et besøg på det
verdensberømte Shanghai Museum.

Afrejse 24/4 og 7/6 2018 fra kr.

19.998,-

(Oplys rejsekode Weekend)

PRISEN INKLUDERER: Dansk rejseleder • Fly Kbh. – Beijing og Shanghai – Kbh.
• Udflugter jf. program • 7 nætter på gode hoteller i delt dobbeltværelse • 1 nat på
nattog ml. Beijing og Xian i 4-personers kupé på soft sleeper (bedste klasse) • 3 nætter
i delt dobbeltkahyt på 5-stjernede Victoria Cruises • Morgenmad & frokost dagligt,
samt middag dagligt (undtagen 4 dage)
Santiago de
Compostela

Bilbao

Gæsternes vurdering:
4,4 ud af 5
León
Vind rejsegavekort
på 10.000
Pamplonakr. – tilmeld dig vores nyhedsbrev på albatros-travel.dk
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SPANIEN

Af Ole Nyeng

og neutralisere ham. I stedet for at have 26 døde
ville vi måske have haft over hundrede,« sagde
præsidenten.

DEBATTEN om behovet for en skrappere våbenlovgivning i USA brød ud igen, efter at en tidligere
ansat i luftvåbenet, Devin Kelley, sidste weekend
dræbte 26 vilkårlige mennesker i en landsbykirke i
Texas. Kelley gik ind i kirken i landsbyen Sutherland Springs midt under gudstjenesten og fyrede
løs mod de værgeløse kirkegængere. Blandt de
dræbte var en gravid mor og en halv snes børn,
hvoraf den yngste var 18 måneder. Efter ugerningen blev gerningsmanden forfulgt og beskudt af
en tililende person uden for kirken, hvilket ikke
hindrede ham i at flygte. Han kørte efterfølgende
galt i sin bil og endte sit miserable liv med at skyde
sig selv i hovedet.
Det viste sig senere, at de eksisterende regler
havde været tilstrækkelige til at hindre Kelley i at
erhverve sig våben, hvis de var blevet fulgt. Devin
Kelley var tidligere dømt for vold mod sin daværende hustru og deres barn og burde ikke have
været i stand til at købe det halvautomatiske gevær,
han brugte til massakren.
I en kommentar afviste præsident Trump da
også, at massakren, den værste i Texas’ historie,
skulle give anledning til en stramning af våbenlovene. »I så fald ville den modige person, som havde
et våben i sin bil, ikke have været i stand til at skyde

»Kina vil give Trump noget på begge områder
– nok til at undgå at gøre ham vred, men ikke
nok til at gøre ham glad. På et rent symbolsk plan
ønsker Xi at imponere Trump med sin magt. På
et mere substantielt plan har Xi ikke råd til at lade
topmødet mislykkes, fordi han vil komme til at
stå i et negativt lys, og det vil også få uheldsvangre
konsekvenser for Kina,« siger han.
Alt, hvad der sker mellem Trump og Xi i Kina,
bliver observeret nøje i de andre hovedstæder i
regionen. Det står klart for enhver, at USAs stilling
som den dominerende magt er truet, og at hele den
amerikansk-støttede internationale orden, som har
sikret nogenlunde stabile rammer siden 1945, er
under pres. Alle tegn på amerikansk svaghed bliver
gennemfortolket, og måske også overfortolket.
For Trump har det derfor været vigtigt under de
to tidligere stop på sin Asientur, Japan og Sydkorea,
at demonstrere, at USA stadig har noget at byde sine
gamle venner – lidt af en udfordring, da han som
en af sine første markante embedshandlinger meldte
USA ud af en ambitiøs frihandelsaftale for regionen.
Til gengæld har han forsøgt at sælge en opdateret
version af Pax Americana, hvor et land som Indien
spiller en større rolle. Kina ser det, ikke uden grund,
som en USA-ledet inddæmningsstrategi.
»Da Trump mødtes med Japans leder, Shinzo
Abe, afslørede deres diskussion om en fri og åben
Stillehavsregion den amerikansk-japanske alliances
modstrategi i forhold til Kina. Ved at involvere
lande som Indien og Australien i alliancen ønsker
USA at omdefinere sin regionale indflydelse og
komme med et modspil til Kinas voksende rolle,«
siger Chen Yu-wen, der forsker i kinesisk udenrigspolitik ved Helsinkis Universitet.

GRACE MUGABE, den 52-årige hustru til
93-årige Robert Mugabe, er nu favorit til at afløse sin despotiske mand som Zimbabwes leder.
Mandag fyrede Mugabe sin mangeårige allierede
og prædestinerede efterfølger, vicepræsident Emmerson Mnangagwa, med den begrundelse, at han
skulle have »vist tegn på illoyalitet«. Mnangagwa
tog derefter flugten og menes nu at være i Sydafrika. I en erklæring fra den detroniserede vicepræsident til det zimbabwiske folk hedder det, at han
»vil komme tilbage for at lede jer«.
Magtkampen kulminerer, mens modstanden

Grace Mugabe, t.h., favorit til at afløse sin
despotiske mand som Zimbabwes leder.
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mod Robert Mugabes 37 års regeringsførelse
vokser. Samtidig med at økonomien er i dyb krise,
cirkulerer forlydender om Mugabe-familiens ekstravagante livsførelse. På et videoklip, der er populær
på de sociale medier, ses en af Grace Mugabes
sønner på en natklub, i færd med at overhælde et
dyrt ur med champagne.
Mnangagwa er, som tidligere chef for sikkerhedstjenesten, ikke noget demokratisk dydsmønster,
men alligevel ses han af internationale observatører
som landets måske bedste bud på en person, der
kan lede landet til en form for stabilt styre, når
Mugabe-æraen slutter.
TYSKERE, der hverken føler sig som kvinder eller
mænd, skal nu have mulighed for at registrere sig
som et tredje køn, ifølge en dom fra den tyske forfatningsdomstol. Det sker efter en sag, hvor en tysk
borger var blevet registreret som pige ved fødslen,
selv om hun havde »et atypisk sæt kromosomer«
og »permanent følte sig som hverken hunkøn eller
hankøn«, som det hed i domstolens referat. Forfatningsdomstolen henholdt sig til, at den nuværende
lovgivning, der påbyder folk at registrere sig som
enten hun- eller hankøn, strider mod forfatningens
forbud mod diskrimination. De tyske lovgivere har
nu indtil slutningen af 2018 til at ændre lovgivningen i overensstemmelse med kendelsen. Hvad
navnet på det tredje køn så bliver, er ikke besluttet
– der tales om såvel »interkøn« som »diverse«.
Med domstolsafgørelsen bliver Tyskland
det første land i Europa, der giver dets borgere
mulighed for at registrere sig som et tredje køn.

Inkl. halvpension og vinsmagning i Rioja

Pilgrimsruten til
Santiago de Compostela
Kulturrejse i pilgrimmenes fodspor gennem vidunderlige spanske landskaber,
middelalderbyer med smukke kirker og mere end tusind års historie.
Med dansk rejseleder, 8 dage
Vi har udvalgt de mest interessante steder på den berømte nordspanske pilgrimsrute
og har indlagt mulighed for kortere vandringer, hvor vi passerer vinmarker, højsletter
og bjergområder undervejs. Vi har dog skruet op for komforten og tager de lange
stræk med bus, sover på behagelige hoteller og smager de forskellige regioners
gode mad og drikke.

Afrejse 1/5 2018 kr.

10.498,-

(Oplys rejsekode Weekend)

PRISEN INKLUDERER: Dansk rejseleder • Fly Kbh. – Bilbao via Frankfurt og
Porto – Kbh. via Frankfurt • Udflugter og transport jf. program • Indkvartering
i delt dobbeltværelse • Halvpension (morgenmad/middag)

Med forbehold for tr ykfejl og udsolgte afgange

a USAs præsident, Donald
Trump, landede i Beijings
Internationale Lufthavn onsdag, stod hans kinesiske værter
klar med et program ud over
det sædvanlige. State-visit-plus,
havde Kinas ambassadør i Washington allerede
kaldt det på forhånd. Som den første udenlandske leder siden Folkerepublikkens grundlæggelse
i 1949 nød Trump den udsøgte ære at være gæst
ved en privat middag i selveste Den Forbudte By.
Det er nok ikke tilfældigt, at den måske mest
højreorienterede præsident i USAs moderne historie
opnår den form for særbehandling. Allerede Mao
Zedong sagde med vanlig mangel på sentimentalitet, at han i udenrigspolitikken foretrak modspillere fra højrefløjen, måske fordi de var mindre
idealistiske. Af lignende årsager hilser Maos arvtager, Xi Jinping, nu Trump velkommen med åbne
arme, ifølge Wang Yiwei, der er professor i international politik ved Folkets Universitet i Beijing.
»Kina ser Trump som en forretningsmand og
som en person, man kan slå en handel af med.
Han har godt nok været meget hård i sin kritik
af, hvordan Amerika i hans øjne har tabt arbejdspladser til Kina, men han har holdt sig væk fra
spørgsmål, der traditionelt har forsuret forholdet
mellem de to lande, som for eksempel menneskerettigheder,« siger han.
VIP-behandling inden for Den Forbudte Bys
gyldne mure er pomp og pragt, som Trump efter
sigende kan lide det. Men derudover er der en
muligvis utilsigtet symbolik. Den Forbudte By
var dér, hvor kinesiske kejsere i både Ming- og
Qing-dynastiet tog imod udenlandske ambassadører – udsendinge fra den halvbarbariske periferi,
der gennem regelmæssige audienser signalerede
deres troskab over for den mægtige hersker i Riget
i Midten.
I hvert fald er Trumps besøg i Kina, der kommer
som led i en 12 dage lang Asienrejse, historisk i én
bestemt forstand: Aldrig tidligere i det mere end
200 år gamle bilaterale forhold har USA stået så
svagt, og aldrig tidligere har Kina stået så stærkt
som netop nu. Xi Jinping har efter den nyligt
overståede 19. partikongres placeret sig solidt som
den mest magtfulde kinesiske leder i mindst en
generation, med kontrol over både kommunistparti, statsapparat og militær.

Ryan Hass, der forsker ved tænketanken
Brookings i Washington og var embedsmand i USAs Nationale Sikkerhedsråd
under Obama, advarer mod alt for hurtigt at
afskrive USA som Stillehavs-magt:
»I de seneste 40 år, siden Vietnamkrigens
afslutning, har det været en tilbagevendende
fejl blandt analytikere at overdrive Amerikas
svage sider og overse Amerikas stærke sider i
Asien. Selv om der ikke hersker nogen tvivl
om, at USA er internt splittet i øjeblikket, så
har det betydelige strukturelle aktiver,« siger
han
»Vi er for eksempel ikke afhængige af andre
landes energi, vi har en relativt ung arbejdsstyrke og en meget innovativ befolkning.
Dertil kommer et udland, som i det store
og hele er venligsindet, og et internationalt
system præget af stærke amerikanske alliancer
og partnerskaber.«

Vind rejsegavekort på 10.000 kr.
– tilmeld dig vores nyhedsbrev på albatros-travel.dk
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