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Amerika på krykker Donald J. Trump Hent PDF Forlaget skriver: Er titlen på Donald Trumps manifest om
USA. Her fremlægger han sin politiske vision for, hvordan han vil gøre Amerika "great" igen.. Hvordan han
vil redde USA´s økonomi, reformere sundhedsvæsenet. Hvordan han vil få jobbene tilbage til USA og tvinge
amerikanske virksomheder til at producere deres varer i hjemlandet. Skabe fremgang og håb for bl.a. de 46
millioner amerikanere, der i dag er afhængig af madkuponer. Og føre en hård, men realistisk udenrigspolitik

"Det er ikke vanskeligt. Vi mangler bare nogen med modet til at sige det, der skal siges. Det finder du ikke i
Washington." siger Trump

"Politikerne og særinteresser i Washington er direkte ansvarlige for den situation, vi er i. Så hvorfor skal vi
fortsat lytte til dem? spørger Trump

"Det er på tide, skriver Trump at bringe Amerika tilbage til sine retmæssige ejere - det amerikanske folk.

"Det lyder jo, slemt, Og meget højreorienteret? Eller . Det kunne også have været sagt og skrevet og sunget af
den amerikanske folkesanger, ikonet, Woodie Guthrie, der, som enhver der kender lidt til amerikansk kultur,
vil vide, skrev sangen: This land is your land, this land is my land from California, to the New York Island"

osv.  Syng selv med.
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