Hvor vi er og hvor vi
går
USA ved en korsvei

Stemningen i USA
• Splittelse-- økonomisk, politiske, moralsk og internasjonalt
• Frykt--47% av jobber vil forsvinner innen 2045

• Frustrasjon—56% mener at de henger så vidt med
• Hat—vi mot dem holdning, hatkriminalitet opp 17% siden 2016
• Usikkerhet og tvil—bare 33% mener at vi går i riktig retning
• Mistenksomhet og konspirasjonsteorier

• Fortvilelse og stress
• Utilfredshet med Washington—21% tilfreds, 35% Reps, 9% Dems

Økonomi
• Øvre 20% eier 88% av privat rikdom
• Nedre 40% eier 0.4% av privat rikdom
• 83% av Trumps skattelette gikk til den øvre 1%
• 50% av amerikanere har ikke et reserve fond av $500
• Studie gjeld--$1,56 billioner—mange må bo hjemme. 11.5% mislighold
• Det finnes ikke alltid jobber som svarer til gjeldsnivå

Økonomisk
• Arbeidsledighet—3.8%--sterk økonomi
• Lønn er på vei opp—3% in 2018, lav rente

• En minimum lønn for å klare seg--$16 per time
• Federal minste lønn $7.25; ingen delstat har mer en $12,50

• Budsjettunderskudd og statsgjeld stiger—Trumps skattelette bidrar
• Trumps handelskrig
• En skatt på forbrukere; en katastrofe for bøndene
• Destabilisere hele verdens økonomi

Politikk
• Ingen samarbeid—mer aggressiv retorikk enn noen gang før
• Stemmer i blokk—nå med splittet kongress vil lite skje
• Den ene gang hvor kompromiss var mulig, brukte Trump veto rett

• Trump vil bruke president makt til å unngå kongress
• To vidt forskjellige visjoner
• Demokratene—en sosial revolusjon
• Republikanere—status kvo, kutt sosiale programmer

Politikk
• Demokratenes visjon
• Helse forsikring for alle

• Rimelig/gratis utdanning
• $15/time minstelønn
• Streng regulering av finanssektor og et rettferdig skattesystem
• Et velferd system som sikrer livsgrunnlag
• Matkuponger, arbeidsrettigheter (bare 10% er fagorganisert), Head start, fri abort,

• En grønn revolusjon—et program til å takle klima problem og ulikhet

Politikk
• Republikanernes visjon
• Begrenset statlig innblanding
• Oppheve Obama care (ACA), kutte velferdsbudsjett for å betale for skattelettene

• Sterk militær
• Skattelette for de rike
• Anti-abort blant mange
• Ingen støtte til arbeidsrettigheter—behold minste lønn ved $7,25

• Deregulert økonomi
• Kutt i sosiale ytelser: food stamps, Medicare, Planned Parenthood

Moralsk splittelse
• Abort spørsmål—Hva skjer med Roe vs. Wade?
• To forskjellige visjoner når det gjelder borgernes rettigheter og velvære
• Har staten et visst ansvar for den generelle velferd eller ikke
• Er amerikanere klar over hva en stat er og gjør?

• Presidentens retorikk
• Hat, oppvigleri, vulgær, rasistisk
• Har rasisme, vold, vi mot dem holdning Presidents samtykke

Økning i hatske ytringer og handlinger
• 18% økning i rasistisk motivert hatkriminalitet
• 23% økning i religiøst motivert hatkriminalitet
• 48% økning i antisemittiske hendelser
• 226% økninger i hatkriminalitet i fylker etter at Trump hadde holdt et valg
møte

Internasjonalt
• Diplomati er erstattet med makt politikk og utpressing
• Iran, Tyrkia, Tyskland og Danmark, China og Frankrike

• Trump har fornærmet og forvirret våre allierte
• Hans utspill er ikke beregnet til å skape samarbeid—Golan høydene
• Arabere, NATO partnere

• Trump trakk USA fra TPP—svekket motstand mot Kinas ekspansjon
• Hvor lenge kan han bruke USAs økonomisk makt til å utpresse verden?
• Hva skjer når våre partnere finner andre løsninger og et makt tomrom oppstår?

Kulturelt splitt
• Inkluderende vs. Ekskluderende
• Yngre generasjon, kvinner generelt, svarte, Hispanics, gays, trans mot hvit,
arbeider klasse, evangeliske kristne, hvit nasjonalister
• Den hvite middel klassen blir satt opp mot minoriteter
• De følger seg glemt og finner en syndebukk

• Kystene mot midt-Amerika—midt Amerikas skeptisisme mot eliten på
kystene—konservatisme mot «radikalisme»

Hvor går USA?
• Økonomisk
• Vekst—2.3% (2019); lengere sikt 1.9%
• Arbeidsledighet—3.6%--3.8% over de neste tre år
• Inflasjon—2% over to år
• Handelskrig
• Hvis en løsning ikke er funnet blir det inflasjonsskapende og slår hardt ut mot
bøndene og middelklassen (høyere priser på alle varene)

• Budsjett og statsgjeld underskudd øker
• Vekst i økonomi er ikke sterkt nok til å oppveie skattelettene; bærekraftig?

Hvor går USA
• Politikk
• 2020 blir et veivalg

• Demokratene har en demografisk fordel med yngre generasjoner, minoriteter,
et flertall av kvinner og liberaler på kystene
• Spørsmål er hva skjer med bøndene i midt-Amerika og rust belt
• Demokratene har mange gode kandidater men har de for mange og vil de
klare å slå seg rundt en av dem? Det er to fløyer—Biden og Sanders
• Kan de finne en som appellerer til midt-Amerika, rust belt og kystene?

Hvor går USA
• Republikanere
• Hva skjer med Trump?
• Rettssaker

• Hva skjer hvis Trump stiller og taper?
• Vil han skrike valgfusk og nekte å gå av?
• Vil han utløse opprør?
• På grunn av den splittelse i USA og stemningen er USA et potensiell kruttønne

Hvor går USA internasjonalt?
• Vil USA miste sin internasjonal innflytelse og hvem vil fylle tomrommet?
• Xi var invitert til et møte i EU og har fått en blandet reaksjon.
• Kina satser på en handelsvei helt til Europa.
• Trump prøver å advare EU mot Xi.

• Vil USA trekke seg tilbake til isolasjon og redusere sin verdens politi rolle?
• Vil USA miste sin økonomiske kontroll?
• Trumps har skapt konflikter overalt og uten økonomiske kontroll vil mange
ledere søke samarbeid andre steder

Helse
• Forventet levealder går ned.
• Stress er en grunn til tidlig dødsfall; amerikanere forbruker 80% av opioider i verden.
Alkohol og andre narkotiker spiller inn

• Amerikanere er under stress særlig den hvite arbeider klasse
• Fortvilelse fører til stress som fører til forbannelse og aggresjon
• HBOs «One Nation Under Stress» analyserer problemet.
• Antyder at amerikanere lever et liv av ukontrollert kronisk stress av epidemiske
proporsjoner
Stress har visst seg å være forbundet med økonomiske problemer og ulikhet.
«Ingen bryr seg om oss syndrom»

Helse forts.
• Uoppfylt forventning også fører til stress og dette er tilstand for 45 millioner (16%)
som har ikke helse forsikring (Trump vil opphever ACA)
• 60% av all personlig konkurs gjelder helse kostnader
• Millennials står over for en situasjon hvor deres inntekt blir lavere en foreldrenes
Første gang i USAs historie.
• 45 millioner amerikanere har ikke helseforsikring og Trump vil nå slette ACA

Game Over?
• USAs klimabenekting kan føre til omfattende naturkatastrofer
• I Gwymne Dyers «Climate Wars» dokumentar er konklusjon at innen 2150
vil ikke USA være beboelig:
• Tørke
• Oversvømmelser langs kysten og i innland
• Tropiske epidemier og helse systemet bryter sammen

• Sult
• Branner

