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1 Hva synes dupersonlig
omatDonald Trump

blirUSAs president?

2 Hva slags politikk
kanvi forvente?

3 Vil hanbli
gjenvalgt om fire år?

SverreDiesen,
general og tidligere
forsvarssjef

1 I likhet med
de fleste er jeg

overrasket over
at det ameri-
kanske folk har
latt seg forlede
til å velge en
åpenbar sjarla-
tan til verdens viktigste jobb.

2 Han er tydeligvis totalt
kunnskapsløs om internas-

jonale forhold, både generelt og
hva angår sikkerhetspolitikk
spesielt. Synspunktene hans er
umåtelig naive. Men det ameri-
kanske politiske apparatet er i
stand til å beskytte en president
mot seg selv, og jeg tror derfor vi
ikke vil får rene katastrofer.
Forsvarsministeren han har
valgt er enkunnskapsrik, reflek-
tert og meget nøktern type.
James Mattis vet meget godt hva
som er mulig og ikke mulig i
utenrikspolitikken, herunder
hva militærmakt kan brukes til,
og ikke brukes til. Slik jeg
kjenner ham, vil han ha en kon-
struktiv innflytelse. USA er et
modent demokrati. De som
grunnla republikken sørget for
et maktfordelingssystem og en
styringsform som var ment å
være en innbygget garanti mot
eneveldige fyrster, slik vi hadde i
Europa.Nå ser vi betydningen av
det. Vi må likevel være klar over
at selv om Trump sier mye rart
om Nato, er det en utbredt mis-
nøye med byrdefordelingen og

europeernes bidrag, langt inn i
det etablerte politiske og mili-
tæremiljø i USA.

3 Jeg tror ikke på en andre
periode. Enten fordi han

ikke blir gjenvalgt, eller fordi
han går lei når han oppdager at
jobben var mer krevende enn
han innbilte seg.

Jennifer LeighBailey,
professor i statsvitenskap,
NTNU

1 Jeg opplever
dette som

noe mellom
meget uheldig
og katastrofalt.
Trump kan ikke
forene landet,
noe det er sterkt
behov for. Han
eruforutsigbar i utenrikspolitik-
ken og oppfører seg som en
tenåring.

2 Det har kommet veldig
mange ideer fra overgangs-

teamet til Trump, og det er
vanskelig å vite hvordan repub-
likanerne i Kongressen vil for-
holde seg. Demokratene står
veldig svakt med mindretall i
begge kammer. Hadde jeg trodd
han hadde en stor plan, kunne
hansmangeutspill være interes-
sante som taktikk. Men det er
ikkemye som tyder på at Trump
er en logisk tenker.
Det kan gå bra hvis du har

gode rådgivere, men de han har
valgt er veldig varierte. Trump
ser ut til å høre på datteren
Ivanka, som virker engasjert og
mer moden enn faren. Spørs-
målet er hvem presidenten skal
høre på når det gjelder kom-
plekse og vanskelige innenriks-
eller utenriksspørsmål. Jeg fryk-
ter han vil skade USAs interess-
er, men tror faren for krig er
overdrevet. Selv ikke Donald
Trump er interessert i krig. Men
jeg er bekymret.

3 Mange stiller spørsmål ved
om han sitter der om fire år.

Han har mange etiske
problemer.

RagnarTorvik, professor i
samfunnsøkonomi,NTNU

1 Jeg er ikke
veldig begeis-

tret. Trump er
valgt på en
retorikk som er
splittende. Det
er ikke det
verden trenger.

2 I debatten hevdes det at han
er god for økonomien. Spå-

dommene om at aksjemarkedet
ville rammes hardt, slo ikke til.
Men børsoppgang er ikke et tegn
på at folks økonomi blir bedre.
Den drastiske nedsettelsen av
selskapsskatten som Trump har
lovet, er et varsel omat det vil bli
mye mer lønnsomt med kapita-
linntekter. Oppgangen kommer
fordi noen vil få større inntekts-
vekst enn andre, ikke fordi
økonomienblir sunnere.
Trump har lovet å bruke store

penger på å bygge opp den ame-
rikanske infrastrukturen. Det er
nødvendig. Samtidig somhanvil
bruke mer penger, vil han kreve
inn mindre i skatt. På kort sikt
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gir det en boost, på lang sikt er
det skadelig. Reagan gjorde det
samme, og det førte til et bud-
sjettunderskudd som ikke kom i
balanse før under Bill Clinton.
Trumps andre store fanesak er
proteksjonisme, mindre import
og mer produksjon av varene
hjemme. Det gir også mer fart i
økonomien på kort sikt, men
varene blir dyrere. Det er en
grunn til at nordmenn produ-
serer laksog importerer rødvin.

3 Jeg tror ikke Trump vinner
et valg om fire år. Det er hell-

er ikke sikkert at det republi-
kanske partiet vil nominere
ham.

BjørnHallvardSamset,
forskningsdirektør i Cicero

1 Jeg er bekym-
ret og små-

skremt. Det har
mest å gjøremed
at han vært så
voldsom
inkonsistent.

2 I klimasaken avfeier han det
som et fagfelt er enig om

etter 40 års forskning. At klimaet
er påvirket av menneskelig
aktivitet er noe av den mest
solide vitenskapenvi har. Da lur-
er jeg på hva han mener om
andre felt. Samtidig kan det se ut
som han er på gli, også når det
gjelder klima, selv om det er lite
kommunisert. Hvilke rådgivere
han vil lytte til, blir viktig.
2016 var et fantastisk år for

klimasaken med ratifisering av
Parisavtalen mye raskere enn
noen hadde trodd. Så kommer
Trump og vil trenere og punk-
tere det hele. Vi aner ikke hva
somvil komme. Jeg tror imidler-
tid det er begrenset hvor mye
skade han kan gjøre. USA er
verdensledende på klimaover-
våkning og klimaforskning.

NASAogNoaa (NationalOceanic
and Atmospheric Administra-
tion) er bautaer som USA har
bygd opp. Det er skummelt hvis
Trump vil statuere et eksempel
og setter deres overvåkning og
datainnsamling de siste 150
åreneut av spill.
Trump risikerer å spenne bein

under seg selv. Ingen tror at
amerikansk kull er verdens
fremtid. Det er svært alvorlig for
USA å bli akterutseilt i energi-
sektoren, den mektigste vi har.
Kina har så mye momentum i
klimasakenat devil ta revolusjo-
nen for fornybar energi selv, selv
omUSA ikke ermed.

3 Nei, jeg tror ikke han blir
gjenvalgt. Det kan bli en

republikaner, men jeg tror par-
tiet vil stille seg bak en annen.

Ingrid Skjøtskift,Høyres
gruppeleder i Trondheimog
tidligere rådgiver foruten-
riksministerBørgeBrende

1 Jeg er først og
fremst urolig.

Vi får håpe at de
mekanismene
som ivaretar
demokratiet,
rettsstat,
ytringsfrihet og
fri presse, vil
fungere ordentlig.

2 Jeg frykter alvorlige følgerpå
en del områder. For

eksempel er han imot en ordnet
og regelstyrt internasjonal
handel som vi er avhengige av
for arbeid og velstand. Han har
sådd tvil om folkeretten og an-
griper institusjonene som etter
andre verdenskrig har sikret
internasjonalt samarbeid og
samhandling, en fredelig utvik-
ling, jobber og velstand.
Det er viktigere ennnoengang

at vi hegner om institusjonene
og de internasjonale kjøre-

reglene som sikrer små stater
mot overgrep fra store, mennes-
kerettigheter, handel og økono-
misk utvikling. Proteksjonis-
men i mellomkrigstiden fikk
verdenshandelen til å krympe
kraftig, det ble mindre velstand
og færre jobber.
Trump viser at han ikke for-

står de grunnleggende spille-
reglene i samfunnet, for eksem-
pel vern av minoriteter. Stilen
hans er gjennomgående kon-
fronterende. Jeg er bekymret
når en så uerfaren politiker skal
forhandle med diktatorer og
internasjonalemaktpersoner.
Trumps syn på Nato er prob-

lematisk, ikke minst for Norge.
Vi får bare håpe at han står ved
Nato-solidariteten og USAs rolle
som sikkerhetspolitisk garantist.

3 Jeg er veldig usikker, vi får
se hvordan han utøver

embetet.
SVEIN INGEMELAND95198688
svein.inge.meland@adresseavisen.no

Hva nå? Påtroppende president Donald Trump og kona Melania Trump på vei til Washington
D.C. i går. Forberedelsene var godt i gang på Capitol Hill i forkant av innsettelsen i dag.
Foto: EVAN VUCCI, Ap/NTB scanpix
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