27. oktober 2020

Kort oversigt over centrale emner i den amerikanske
præsidentvalgkamp med vægt på udenrigspolitik
Emne

Trump

Biden

Udenrigspolitik

America First

generelt

Skeptisk over for NATO og andre
multilaterale fora.

Vil genindgå i alliancer og internationale
aftaler:

Handel

Kina

Går ind for NATO og det multilaterale.

Alle beslutninger om internationalt
samarbejde og international forpligtelse skal
komme amerikanske borgere til gode. Har på
sine første fire år trukket sig ud af 11
internationale institutioner og/eller aftaler.
Det er forventet, at denne strategi vil
forsætte.

Vil genindtræde i de internationale aftaler og
forpligtelser, som den tidligere
administration trak sig ud af og styrke
samarbejdet med allierede. Stort fokus på
styrket samarbejde mellem demokratiske
allierede og diplomati. Fokus på at
genoprette tilliden til et amerikansk,
værdibaseret lederskab

Forbindelse mellem afgifter og national
sikkerhed og handelskrig med Kina

Fokus på den amerikanske middelklasse

Handelskrig med Kina har været midtpunkt
for Trump-administrationens handelspolitik.
Fokus er på “America First” og dermed
afstraffe de stater, som USA har et højt
handelsunderskud til eller som har urimelig
beskatning af amerikanske virksomheder.
Der er intet der tyder på, at der ønskes en
anden strategi. Dog anser eksperter det for
usandsynligt at strategien kan forfølges
under Covid-19 omstændigheder, eftersom
USA er dybt afhængige af Kina i forhold til
import af værnemidler, hvortil Kina står for
48 % af USA's personlige værnemidler.

Alle handelsaftaler er med den amerikanske
middelklasse in mente, herunder
jobskabelse, minimumsløn og påvirkning på
lokalsamfund. Hertil indgår en “tax and
trade” strategi, der inkluderer aggressive
håndhævelsesmetoder, hvis stater prøver at
underbyde amerikansk produktion gennem
unfair praksis samt CO2-afgifter, hvis stater
ikke efterlever miljø- og klimaforpligtelser.
Mobilisere allierede og lægge pres på stater,
der ikke følger international
handelslovgivning. Er dog vævende i forhold
til at indgå i nye handelsaftaler førend der er
investeret kraftigt hjemme.

Økonomisk misbrug, aggressiv reaktion

Samarbejde til at modbalancere Kina

Konfrontering af Kina som følge af hvad der
opfattes som økonomisk ulighed og snyd fra
Kina. Aggressiv tilgang til at begrænse
handelsunderskud. Vil bringe 1 mio. jobs

Vil samarbejde med demokratisk allierede
for et mere effektivt push-back mod Kina og
deres “abusive” trade practices” og “its
human rights record”. Vil endvidere også
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Rusland

tilbage til USA gennem økonomisk
incitament. Vil holde Kina ansvarlig for
udbredelsen af Covid-19

gennemføre mere aggressive
håndhævehævelsesmetoder. Særligt fokus
på samarbejde med demokratiske allierede i
modbalanceringen af Kina.

Dobbelt politik – samarbejde og hård

Rusland som en trussel mod Vesten og
demokrati

Trumps administration har været meget hård
ved Rusland. Samtidigt ønsker Trump selv
tættere samarbejde med Rusland og at
Rusland genoptages i G7, men er også
presset af Kongressen til at forlænge
sanktioner mod Rusland, øge militær støtte
til Ukraine.
Forsvar

Stærkere militær

Mindre militær, mere diplomati:

Øge de militære udgifter og fokusere på nye
våbenprogrammer. Vil dog samtidig forpligte
og engagere sig mindre i Afghanistan og
Mellemøsten til fordel for et øget fokus på
stormagtskonflikter med Kina og Rusland og
konflikter i det Sydkinesiske hav. Vil
konfrontere og lægge pres på Iran med en
koalition af allierede i regionen.

Støtter nogle militære invasioner og er imod
andre. Vil ende krigene i Afghanistan og
Mellemøsten og stoppe støtten til krigen i
Yemen. Er grundlæggende for en smallere,
men mere specialiseret brug af militær,
hvorfor store dele af de amerikanske tropper
skal hjem fra Afghanistan. I stedet skal der
fokuseres smalt på ISIS og Al-Qaeda. Ser det
ikke realistisk, at USA unilateralt skal kunne
omforme samfund, men ser i stedet dette
gjort gennem diplomati og internationale
institutioner.

Vil have Kina til at være del af
våbenkontrolsystemet.

Terror

Overvågning, droner og begrænset
immigration
En forøgelse i national overvågning,
udvidelse af droneangreb i Afrika og
Mellemøsten og strammere restriktioner for
immigration/asyl.

Space

Vil forlænge sanktioner, styrke NATO og
NATOs forsvar for demokrati. Vil forlænge
“New Start Treaty” - atomaftalen, der sikrer
strategisk stabilitet - og bruge det som afsæt
til nye våbenkontrolsaftaler.

“Counterterrorism plus”
Prioriterer specialstyrker i mindre grupper og
aggressive luftangreb til at bekæmpe
terrorisme og terrornetværk fremfor massiv
udsendelse af amerikansk personel.

Fokus på militarisering af rummet og
national sikkerhed

Fokus på teknologi og klimaforandringer i
rummet

Under den nuværende administration er der
forfulgt en ambitiøs strategi, Artemis, med
målet om at få amerikanske astronauter på
månen indenfor de næste fire år. Der er
investeret kraftigt i videnskab på netop dette
område. I tillæg hertil er der oprettet et nyt
militært værn, Space Force. Der er fremlagt

Vil dirigere NASA til at fokusere på jorden
with “new satellite observation missions”.
Dette har til formål at forstå jorden og
klimaforandringernes påvirkning bedre. Til
det øges investeringer i videnskabelig
research samt teknologisk og medicinsk
innovation i samarbejde med andre
internationale space station partners.
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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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