Corona /
Pandemi

Klima

en forsvarsplan for de næste 10 år til at
beskytte amerikanske interesser i rummet.

Derudover forventes det at andre store
projekter ønskes fortsat, herunder Lunar
Gateway orbital station og Artemis.

Beat the corona virus

Restore trust, transparency, common
purpose, and accountability to our
government

Trumps strategi vedrørende COVID-19 har
ændret sig løbende gennem valget. Først
forsøgte han at lukke de amerikanske
grænser hurtigst muligt for at stoppe
smitten, men på baggrund af en COVID-19
briefing fra den 28 september 2020, tegner
der sig et klart billede af deres håb. Kort sagt
ønskes der at udvide både testkapaciteterne,
og dernæst forberede dem til en vaccine som
hurtigt kan gives rundt mellem befolkningen.
Derved ligner det at republikanerne ønsker
at køre en ”Wait and see” strategi. Idet de
tester nu, og forsøger at holde raske og syge
adskilt.

Strategien for at komme sikkert gennem
Covid-19 krisen indebærer syv elementer,
herunder udbyggelse og fordobling af
testkapacitet, sikre værnemidler, konsistente
og sikre nationale retningslinjer til
befolkningen, investere 25$ til at sikre ligelig
og gratis distribution af vaccine til alle
amerikanere, beskytte amerikanere i
risikozone, genopbyg det nationale forsvar
mod pandemier, “the National Security
Council Directorate for Global Health
Security and Biodefense”,, som den tidligere
administration forkastede og fokus på ens
regler for mundbind i alle stater.

Ingen plan.

En 2$ trillion “Climate Plan”.

Kalder klimaforandringer et “hoax”
(fupnmmer). Har tilbagerullet og/eller fjernet
150 miljørestriktioner fra tidligere
administrationer, herunder særligt den
seneste administration. Prioriterer rent vand
og ren luft, herunder eksempelvis lovgivning,
der fjerner affald i havene. Støtter samtidig
(og modstridende) den amerikanske
produktion af olie og naturgas herunder også
boringer i Arktis. Yderligere også
tilbagerulning af restriktioner, der begrænser
den amerikanske kulindustri.

Skal imødekomme videnskabens krav og
forventninger, herunder “to achieve net-zero
emissions, economy-wide by 2050”, stoppe
kulstofforurening i energisektoren inden
2035 og genindgå i Paris-aftalen. I tillæg
hertil bruge USA's økonomiske
forhandlingskraft til at fremme klima og øge
andre staters grønne ambitioner.
Derudover vidtrækkende investeringer i
sektorer som landbrug, bilindustri og
infrastruktur. Integrere fokus på
klimaforandringer i udenrigspolitik, handel
og nationale sikkerhedsstrategier.

Denne oversigt bygger på oplysninger indsamlet over de sidste dage fra de to kandidaters kampagner,
nyhedsbureauer samt tænketanke.
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