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NA lördag 21 januari 2017

n Presidentinstallationen i USA

Internationellt ledarskap
med Trump i Vita huset
”
Vi är nu några få timmar in

i Donald Trumps presidentskap. Åtskilliga spaltmeter
har skrivits om den osäkerhet Trumps nycker i utrikespolitiken betyder för internationell handel och internationellt samarbete. Han
har på ett odiplomatiskt
manér pratat i telefon med
en rad relativt förvånade
världsledare. Han har ömsom fördömt ömsom prisat
olika länder och dess ledare.
Internationell handel under en regelbaserad liberal
världsordning, och det svåra arbetet att få världens länder att samarbeta mot klimatförändringarna, har han
avvisat för en luddig America First-politik. Egentligen
har han valt att förkasta alla
utmaningar som kräver internationellt samarbete som
bagateller eller bluffar. Därigenom har han undergrävt
amerikanskt internationellt
ledarskap.

Ett enat EU som tar
ett internationellt
ansvar och visar på
ledarskap för att
styra oss mot de
stora globala
utmaningarnas
lösningar. Låt
Europa visa vägen
i klimatdebatten,
i flyktingfrågan och
i världshandeln.
Cecilia Wikström (L)
europaparlamentariker

Med Trump i Vita huset ris-

kerar vi att förlora det USA
som agerat för samarbete,
tydliga regler och gemensamma värderingar. Osäkerhet kring var USA står, som
ifrågasättandet av klimatvetenskapen eller försvaret av
Baltikum, leder till ett maktpolitiskt vakuum som ivrigt
tas i anspråk av andra aktörer. Med dem skrivs även
världsarenans värderingsagenda om. För oss som tror
att världen tjänar på öppenhet och internationellt samarbete är det en mycket oroande utveckling.

Men för EU och Europa har

en fråga skakat om våra
medborgare och medlemsländer speciellt. Amerikansk
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utrikespolitik ställer sig numer inte självklart bakom
europeiskt samarbete och integration. Trump beskriver
EU som ett politiskt verktyg
för Tyskland och uppmanar
andra EU-länder att följa
Storbritannien ut ur EU. NATO – hörnstenen i transatlantisk säkerhetspolitik och
mer relevant än någonsin –
är en förlegad företeelse.
Därmed ifrågasätter han
den handels- och säkerhetspolitiska ordning som gällt
sedan slutet av andra
världskriget och som ligger
som grund till mycket av
vår stabilitet och socioekonomiska utveckling.
För att parafrasera Angela

Merkel betyder det att Europas öde nu ligger i våra egna
händer.

Samtidigt som Trumps val-

seger och fortsatta utspel
har satt amerikanskt internationellt förtroende och
ledarskap i gungning och
Europa ser ut att stå ensammare sker en bredare maktförskjutning i världen. Utvecklingen är inte chockartad som Trumps valseger
men trenden är tydlig. Var
för sig kommer de europeiska ländernas relativa ekonomiska och politiska inflytande minska på världsarenan. EU:s största ekonomi
Tyskland kommer inte vara

stor längre när andra ekonomier utvecklas i rask takt.
Ett isolationistiskt Storbritannien kommer inte att ta
ledartröjan.

Trots komplexiteten och
föränderligheten är vägen
framåt för Europas länder i
den här nya världen självklar.
Ett enat EU är världens största ekonomi. Ett enat EU som
tar ett internationellt ansvar
och visar på ledarskap för att
styra oss mot de stora globala utmaningarnas lösningar.
Låt Europa visa vägen i klimatdebatten, i flyktingfrågan och i världshandeln.
Vi och resten av världen
tjänar på att vi antar rollen

och visar det ansvar som
kommer med internationellt ledarskap. Vi måste
släppa kortsiktigheter för
att se till att framtiden inte
blir den mörka dystopi som
lurar bakom populisternas
och de auktoritära ledarnas
retorik.
Vi måste ta vårt ansvar,
för såväl oss själva och vårt
öde som för resten av världen. För mig är ett enat Europas framtida roll som
världsledande självklar. Det
är dags för Europa att anta
utmaningen som ligger utstakad framför oss. Vi har
ingen tid att förlora.

Cecilia Wikström (L)

europaparlamentariker

Den nye presidenten trumfar inte klimatet
I går installerades Trump

som president. Det är dåligt
för klimatet och energiomställningen, men det finns
femtre skäl att ändå vara
förhoppningsfull.

1. Väljarna vill ställa om. 51

procent av republikanerna
vill att USA ska vara med
i klimatavtalet från Paris,
lika många att USA minskar
sin klimatpåverkan oavsett
vad andra gör, 53 procent att
näringslivet ska göra mer
och 76 procent stödjer förnybar energi. Trump kommer
knappast att gå emot en så
tydlig vilja i det egna partiet.

2. Trumps regering öppnar
för att inte lämna klimat-

avtalet. Medan Trump kall-

lat klimatavtalet för ett kinesiskt påhitt, så inser hans
utrikesminister Rex Tillerson, tidigare vd för Exxon,
klimatförändringarna och
att de till stor del är skapade
av människan. Han ser Parisavtalet som ett viktigt
steg framåt av världens regeringar i att adressera klimatförändringarnas allvarliga risker och stöttar en koldioxidskatt.
Att lämna Parisavtalet tar
fyra år , en hel mandatperiod, så därför menar vissa att
Trump istället lämnar hela
FN:s klimat-ramkonvention, men den antogs under
republikanska president
Bush, enhälligt av kongres-

sen under republikanska
president Bush så det skulle se mycket märkligt ut.

3. Delstaternas självbestämmande. En delstat i

USA har på många sätt mer
makt än ett land i EU, och
där fortsätter arbetet för
minskad klimatpåverkan
och renare luft med oförminskad fart. Världens sjätte största ekonomi Kalifornien, med miljölagstiftning
som ofta trumfar EU:s går i
spetsen och vilket bl.a. California Air Resources Board
kommer bl.a. till svenska
Ekotransport-konferensen i
april för att sprida och diskutera sitt arbete för renare
bilar.

4. Domstolar avgör. Stora
delar av det klimatarbete
Obama fått beröm för, har
sitt ursprung i högsta domstolens beslut att klimatfrågan ingår i det skydd medborgarna har rätt till, vilket
i sin tur lett till krav på
skärpt lagstiftning och tilllämpning såsom världsledande Clean Air Act.
5. Förnybart är lönsamt.

Att kolkraftens andel av energimixen minskar i USA
och globalt beror inte enbart
på att den är smutsig och
klimatvidrig, utan också på
att den är olönsam jämfört
med renare källor som naturgas, vindkraft och solenergi. Denna verklighet kan

Trump bekämpa och fördröja, men inte i grunden
förändra.

Även om klimat- och ener-

giomställningen inte tappar
så mycket under Trump
som många befarar, är det
uppenbart att vi inte får något amerikanskt ledarskap
de närmaste åren.
Då återstår en tröst: USA
är inte hela världen, och utnämnandet av Trump som
president har fått ledare
över hela världen, inom både politik och näringsliv att
slå fast att omställningen
måste öka farten, inte tappa
tempo.

Mattias Goldmann

vd, tankesmedjan Fores

