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Wojna celna
i sprawy inne
Absurdem nazwał Justin Trudeau
uzasadnienie przez Donalda Trumpa
wprowadzenia cła na sprowadzane
z Kanady, Meksyku i Europy stal i
aluminium bezpieczeństwem państwa. – To absurd – powiedział kanadyjski premier – że używana do produkcji samochodów kanadyjska stal,
czy kanadyjskie aluminium w budowie samolotów, zagrażają bezpieczeństwu USA.
Trudeau powtórzył to w rozmowie
telefonicznej z Trumpem. Amerykański prezydent odpowiedział: „Czy to
nie wy spaliliście Biały Dom?” (Didn’t
you guys burn down the White House?),
odnosząc się do wojny 1812 r. i pokazując, że liznął coś z historii swojego
kraju, ale bardzo powierzchownie. To
Amerykanie rozpoczęli tamtą wojnę
dokonując inwazji Kanady (wówczas
kolonii brytyjskiej). W roku 1814 brytyjskie oddziały rzeczywiście spaliły
Waszyngton, ale był to odwet za spalenie przez Jankesów Yorku (dzisiejszego Toronto).
Argument o bezpieczeństwie USA
poszedł wkrótce w zapomnienie, zastąpiony obsesyjnym twierdzeniem
Trumpa, że jego kraj jest od dziesięcioleci wykorzystywany ekonomicznie przez sojuszników. Kanada na ten
przykład utrzymuje cło na amerykańskie produkty mleczarskie, a Kanadyjczycy (to ostatnia rewelacja) szmuglują z USA buty. Kupują buty, zakładają
na nogi i wjeżdżają w nowych butach
do Kanady. To przekonało Trumpa,
że North American Free Trade Agreement (NAFTA) musi być renegocjowany. Oczywiście pod dyktando największego w historii, najmądrzejszego
i najlepszego, ukochanego przez naród
Prezydenta Stanów Zjednoczonych,
który ostrzegł, że albo jego warunki
zostaną przyjęte, albo żadnych negocjacji nie będzie.
W atmosferze wojny celnej odbyło
się w Charlevoix w Quebecu doroczne spotkanie G7, na które Trump przybył spóźniony, opuścił wcześniej, odmawiając podpisania wspólnego komunikatu. No bo i co miałby tam robić? Już wcześniej usłyszał od prezydenta Francji Emmanuela Macrona,
że wprowadzone cła są „pomyłką”, są
nielegalne i sprawa wniesiona zostanie na forum Światowej Organizacji
Handlu (WTO). Unia Europejska planuje wprowadzenie w najbliższych tygodniach cła retorsyjnego, po skalkulowaniu strat jakie poniosą europejskie kompanie. Szefowa UE ds. handlu Cecilia Malmstrom oświadczyła, że
wprowadzone przez Trumpa cło jest
dalszym osłabieniem transatlantyckich
stosunków, spowoduje wielkie szkody w europejskim przemyśle i jest zagrożeniem dla wzrostu globalnej ekonomii. Kanada wprowadziła już cło
retorsyjne na amerykańskie produkty
– od tych zawierających stal, po mrożoną pizzę i piwo.
Trump zaś wyjął z kieszeni dwa cukierki, rzucił je na stół zwracając się
do kanclerz Niemiec: „Masz Angela.
Żebyś nie mówiła, że nigdy ci nic nie
dałem” (Here, Angela. Don’t say I never
give you anything.) I to było wszystko
z jego pobytu na spotkaniu G7. Po
czym odjechał, nazywając gospodarza
spotkania w Charlevoix nieuczciwym
cieniasem (very dishonest and weak),

co może mieć związek z kanadyjskim
cwaniakami, powracającymi z USA
w nowych butach na nogach.
I poleciał do Singapuru na spotkanie
z Kim Dzong Unem, które – jak ogłosił – było bardzo pozytywne i przyniosło progres. Jaki progres przyniosło?
Wiadomo, wielki. Czego konkretnie
ten proces dotyczył? Tego nikt nie wie.
Trump powiedział reporterom, żeby
oczekiwali niespodzianki.
Natomiast wszyscy mogą zobaczyć
największy kryzys moralny w cywilizowanym świecie: zabrane rodzicom
dzieci w klatkach na południowej granicy Stanów. Kto widział te obrazy i
słyszał nagranie rozpaczających dzieci, ten wie, dlaczego trudno o tym mówić. Trump podpisał więc rozkaz, żeby więcej nie odbierano dzieci nielegalnym imigrantom, tylko wsadzano
je do więzienia razem z rodzicami
(którzy w jego opinii nie są ludźmi,
ale zwierzętami). Nie omieszkał przy
tym odtrąbić, jaką to piękną rzecz uczynił, chociaż jest to tylko próbą zatrzymania wywołanego przez niego
diabelskiego zła, która wywołana została światową presją, zaś odbieranie
dzieci „nie wygląda dobrze politycznie” (!). Na dodatek niewiele z tego
wynika; zbrodnia trwa, bo w różnych
miejscach w USA przebywa już przynajmniej 2300 odebranych rodzicom
dzieci (nikt nie umie tego dokładnie
wyliczyć), a ludzie Trumpa nie mają
żadnego pomysłu, jak można by je połączyć z rodzinami. Kiedy aresztuje się
złodziejaszka i wtrąca do paki, spisuje
się zawartość jego kieszeni – skrupulatnie dokumentuje się wszystko, co
zatrzymany posiada. W przypadku oddzielania dzieci od rodziców darowano sobie taką biurokrację. Stąd nie wiadomo, gdzie są rodzice – może w Hondurasie albo Gwatemali – jak do nich
dotrzeć (brak danych umożliwiających kontakt). Nie wiadomo nawet, jaka jest dokladna liczba internowanych
dzieci, ani do jakiego stanu zostały one
rozlokowane. Gubernator stanu Nowy
Jork mówi zdenerwowany, że nie może zdobyć żadnych informacji ani o
ilości ośrodków internowania na jego
terenie, ani o ilości przebywających
w nich dzieci. Eh, naprawdę ciężko o
tym mówić. I powiedzieć, czy jest to
„tylko” child abuse, czy zbrodnia przeciwko ludzkości.
Światowa sytuacja jest taka, że stanowisko światowego lidera zostało zwolnione. Trump obraża sojuszników, ma
ich za cieniasów – respekt ma do bliskich mu charakterem dyktatorów, przede wszystkim Putina, których się także w pewien sposób obawia. Przed G7
głosił wbrew wszystkim innym, że
Rosja (wykluczona z G8 w 2014 r. za
aneksję Krymu) powinna być włączona do obrad. Ostatnio powiedział to
samo o Chinach (których też się obawia, bo Chiny mają go w … nosie).
Ale te inwektywy znajdują odpowiedź.
Europejscy przywódcy, kanadyjski
premier i papież mówią jasno, że poczynania chronicznego kłamcy, chorobliwego egocentryka (ja, ja, ja…!),
rasisty z faszystowskim odchyleniem
(„To nie są ludzie, to są zwierzęta” itp.
itd.) są złe. Pozostaje mu Putin. Którego zresztą od początku jest marionetką.
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