
Доналд Трамп: Све земље које тргују са САД  знају да су се правила променила, трговински дефицит САД мора брзо да се смањи
уторак, 14 новембар 2017 11:28

 Амерички председник Доналд Трамп изјавио је на крају своје азијске турнеје да све
земље које тргују са САД "знају да су се правила променила".

  "Према Сједињеним Државама мора се опходити на фер и реципрочан начин", написао
је Трамп у Твитер поруци из Маниле, последњег места на својој турнеји пре него што
крене назад за Вашингтон.   

"Масивни трговински дефицити морају брзо да се смање", написао је он о мањковима на
америчкој страни.

  

То је тема коју је Трамп непрестано истицао током двонедељног путовања у оквиру кога
је посетио Јапан, Јужну Кореју, Кину, Вијетнам и Филипине, укључујући и билатералне
сусрете са вођама тих земаља.

  

Трамп наглашава да ће дефицити од више милијарди долара у корист трговинских
партнера САД, бити сведени на нулу, и да општа трговинска размена мора да буде фер
и узајамно профитабилна.
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У изјави непосредно по доласку на трећи и последњи самит током путовања, годишњи
самит вођа земаља источне Азије, он је написао коментар осврћући се на скуп од
претходног дана, састанак Асоцијације земаља југоисточне Азије.

  

"Управо стигао на АСЕАН50 на Филипинима за последњу станицу са светским вођама.
Довешће до ФЕР ТРГОВИНСКИХ СПОРАЗУМА, не као хорор представе прошлих
администрација. Затим одлазим за Вашингтон Д.Ц. Стекао сам много добрих пријатеља".

  

У Манили на конференцији Асоцијације земаља југоисточне азије и каснијем
Источноазијском самиту, Трамп се трудио да појача везе са земљама тог региона са
циљем да склопи билатералне трговинске споразуме радије него мултилатералне и да
повећа притисак на Северну Кореју да одустане од свог нуклеарног програма.

  

Међу најновијим Трамповим пријатељима у региону је филипински председник Родриго
Дутерте кога је Трамп више пута хвалио и са ким се јуче шалио. Дутерте води
беспоштедну акцију против трговаца дрогом, уз убијање, без судског поступка, што је
изазвало негодовање активиста за људска права.

  

Трамп није јавно критиковао Дутертеа због те политике, већ је рекао да он и Дутерте
имају "изванредан однос".

  

Бела кућа је касније саопштила да су разговарали о Исламској држави, илегалној дроги
и трговини током четрдесетоминутног састанка. Представница за штампу Сара Хакаби
Сандерс рекла је да је питање људских права "кратко" поменуто у контексту борбе
Филипина против илегалне дроге.

  

У филипинском саопштењу после сусрета наводи се да два председника нису помињала
људска права.

  

Међутим, касније је издато и треће, заједничко саопштење, у којем се наводи да су они
нагласили да су људска права и достојанство људског живота неопходни.
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Дутертеов рат против дроге забрињава активисте за људска права широм света јер они
кажу да је дозволио полицајцима и појединцима жељних освете да игноришу судски
процес и узму правду у своје руке. Државни званичници оцењују да је више од 3.000
људи, углавном корисника и трговаца дроге, убијено на тај начин. Групе за људска
права, међутим, кажу да је прави број ближи 9.000, наводи агенција АП.

  

(Бета)
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