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Donald Trump ismét bizonyította, hogy számára csak az amerikaiak érdeke számít.
Persze azoké, akik ?t támogatják. A klímaegyezmény felrúgásával Amerika nem hátat fordít a világnak,
„csupán” cserbenhagyja. A világ emiatt most nyafog.
Szinte percenként kattintottam tegnap a különböz? híroldalakra, vártam, hogy a világért aggódó hazai civil
– és nagyon progresszív – világ mit lép Trump bejelentésével kapcsolatban. Mikor hirdetnek tüntetést az
amerikai nagykövetség elé?!
Mikor szólal fel a Szabadság téren a Greenpeace budapesti képvisel?je, aki annyira megindítóan védte a
„civil” szervezetek érdekeit a Parlament el?tt?!Hiszen a globális felmelegedés elleni harc talán jobban profiljába
vág egy zöld szervezetnek, mint Orbán Viktor megbuktatása!
Mikor megy neki az amerikai követséget véd? tengerészgyalogosoknak Niko tünti-csajszi, aki oly lelkesen
fröcsögött a magyar rend?rökre?! Hiszen Putyin ellen is tüntetett, mi egy Paks 2. az amerikai szénmonoxidkibocsátáshoz képest?
Mikor dob festékflakont Komáromy Gergely az amerikai nagykövetségre, hiszen a szovjet emlékm?vel már
komoly tapasztalata van a helyi „sportágban”?! Hiszen ki, ha nem a Városligetben anarchoszindikalista
vegánköztársaságot alapító ligetvéd?-reggae-énekes az alkalmas rá, hogy felismerje a klímaegyezmény
jelent?ségét?
Délután kiballagtam a Szabadság térre, hátha csak a híradósok lusták, és a követség el?tt már szivárványszín? és
uniós zászlókba burkolózó ezrek gyülekeznek. Hát nem gyülekeztek.
Nem hallottam Puzsér Róbert üvöltését, ahogy Moszkvához hasonlóan Washingtont is a vádlottak padjára
követeli. De nem voltak ott a momentumosok sem, hogy elképeszt?en okos érveiket felsorolják. Nem volt ott Szél
Bernadett vagy Szabó Tímea sem, hogy kidudorodó nyaki erekkel követeljék: Magyarország azonnal
szakítson Amerikával!
Akárhogy kerestem, nem találtam Fülöp Mártont sem, pedig hát nála aztán senki sem viseli jobban a lelkén a
világ sorsát. Nem volt ott a többi soros-fiú sem.De nem láttam se Juhász Pétert, se Juhász Péter sípját sem,
pedig fütyül?-skálája igen széles, a könny?drogok legalizálásától egészen saját pénztárcájáig terjed.
Végezetül egy darab parlamenti ellenzéki politikus sem tartott sajtótájékoztatót, hogy elítélje az Amerikai
Egyesült Államok elnökét felel?tlen politikájáért, vagy legalább egy kicsit visszafogottan aggódjon
miatta. Nem volt ott se MSZP, se DK, se LMP, se Együtt, se Párbeszéd, s?t még a Jobbik sem – pedig ?k aztán
most minden állat- és környezetbarát témára rácuppannak.
Holott ha valami, Amerika kilépése a párizsi klímaegyezményb?l az, ami joggal riadalommal tölthetne el
bárkit. Els?sorban talán nem is azért, mert Trump megnyitja a szénbányákat, és nem tartja be Obama párizsi
vállalásait a szénmonoxid-kibocsátás csökkentésére. Ez várható volt, a jó Donald a választási kampányban ezt
megígérte, és világos volt, hogy ezt be is tartja: nem kerül sokba, a szavazótábora és a hagyományos energialobbi imádni fogja, utóbbi keres is rajta derekasan.
Ezt az amerikaiak is tudták, a világ is tudta. De azt gondolták, hogy Trump azért ott marad a
klímaegyezményben, mindössze Amerika vállalásain módosít. Donald Trump azonban ismét a látvány-lépés
mellett döntött. Ha ez tisztán belpolitika lenne, lelke rajta.
Azonban az egyezmény felrúgása azt üzeni a világnak, hogy a klímavédelem kérdésében Amerikára nem
lehet számítani. Kissé profánabbul: Amerika nagy ívben le sz..ja, hogy mi lesz a Föld nev? bolygóval.
Washingtont csak a rövidtávú politikai és gazdasági haszon érdekli.
Amerika tehát hátat fordít a világnak? Ugyan kérem, a liberális közgondolkodóknak nem kell a szívükhöz kapnia,
nyugodtan szunyókálhatnak tovább a langymelegben.
Az Egyesült Államokra a jöv?ben is számíthat a világ, ha rommá kell bombázni egy kisebb vagy
közepesebb országot. Az amerikai ranger ott lesz, ha „gazdát keres” egy olajmez?, vagy a világ bármely
sarkában meg kell védeni a „nyugati életformát”. A demokrácia terjesztésér?l nem is beszélve…
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Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
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