Trump og Glistrup
Indrømmet, der er forskelle. Som for eksempel i deres forhold til omtale
af kvinder. Men USA har med sin Trump fået sin egen udgave af vores
Mogens Glistrup. Begge giver/gav mæle til vælgergrupper, som før gemte
sig i andre partier (i det følgende holder jeg mig til nutid). To mænd, hvis
vælgere, der af gammel vane og tilbøjelighed, har vegeteret på
vælgersofaen eller gemt sig i andre for længst etablerede partier. Men
hvor disse vælgergrupper instinktivt også har følt sig klemt, glemt eller
overset. Og hvor ingen gad lytte til dem. Bortset fra måske dem, der sad
ved samme bord på værtshuset. Og i hvert ingen i hhv. Washington eller
København
Hverken Trump eller Glistrup har i årevis betalt indkomsts-skat, men
tiltrækker overraskende mok alligevel mange lavindkomst-grupper. White
trash, kaldes de på amerikansk. Grupper, der føler sig klemt, overset og
underbetalt i samfundet. Begge, både Trump og Glistrup, hamrer mod
indvandring og mod de grupper af fremmed arbejdskraft, der mere eller
mindre illegalt er kommet ind. Og som truer ”rigtige”
danskere/amerikanere på deres levebrød. Både Trump og Glistrup er
imod bureaukrati og papirnusseri, hvad enten det finder sted i
Washington eller i København. Begge går ind for decentralisering og er
imod levebrødspolitikere.
Også udenrigspolitisk ligner de to herrer hinanden. Selv om der unægtelig
er en verden til forskel på Trump og Glistrup i de ressourcer, der
udenrigspolitisk er til rådighed. Den danske Trump ville erstatte
udenrigstjeneste og forsvar med en båndoptager, der ved opkald
automatisk messer, at vi overgiver os. Amerikanske Glistrup vil
indskrænke USA´s globale engagement samt lade fjerne venner og
allierede selv betale for deres sikkerhed.
Ligesom det Folketing, der kom ud af jordskredsvalget i 1973, var nødt til
at tage hensyn til en total ny politisk situation, kommer amerikansk politik
efter den 8. november også til at se en ny politisk realitet i øjnene. Hvad
enten Clinton eller Trump bliver valgt som ny præsident, vil hun/han ikke

kunne se bort fra, at halvdelen af befolkningen ønsker noget andet end
det etablerede. Også Europa kommer til at se i øjnene, at det er et andet
USA, der kommer ud af valget. En mere isolationistisk indstillet
supermagt, der vil komme til at tage sit globale ansvar og engagement op
til overvejelse. Så der er næppe tvivl om, at præsidentvalget vil komme til
at kaste lange skygger ud i fremtiden.
Thomas Petersen
universitetslektor emer.
Bøgebakken 69, Stevnstrup
8870 Langå

