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Introduktion
Mange kender den Amerikanske Præsident, Donald J.
Trump, som en præsident drevet af sine impulser. Et
godt eksempel på denne impulsivitet i international
politik er Trumps godkendelse af missilangrebet på den
Syriske Præsident, Bashar al-Assads, militære styrker i
april 2017 som følge af Assads brug af kemiske våben
mod den syriske befolkning.Denne impulsivitet
kommer også ofte til udtryk på præsidentens
Twitterprofil med udiplomatiske og uraffinerede
udtalelser.
Under sin valgkamp proklamerede Trump, at han ville
fokusere på at styrke USA – den såkaldte ”America
First”-strategi. Som verdens hegemon har resten af
verdenssamfundet ofte anset USA som værende
verdens ”politibetjent”, men med America-first
retorikken tyder det på, at Trump vil gøre op med dette
billede. I forlængelse heraf har Trump lagt stor vægt
på, at det er på tide, at USA’s allierede i internationale
organisationer, NATO-stater især, begynder at leve op
til deres forpligtelser i internationale anliggende.
Men er Trumps udenrigs- og sikkerhedspolitik
impulsivt drevet? Og er det realistisk at forvente, at
USA vender hele verden ryggen og i stedet fokuserer på
”America First”? Dette Atlant Brief vil opridse Trumpadministrationens udenrigs- og
sikkerhedspolitik.Briefet vil kort udpege
administrationens udenrigs- og sikkerhedspolitiske
fokuspunkter, og hvordan nogle af disse fokuspunkter
kan ses som værende en videreførelse af tidligere
administrationer, samt hvordan Trumpadministrationens udenrigs- og sikkerhedspolitik
afviger sig fra den foregående administration.
Undervejs vil dette brief argumentere, at ”AmericaFirst”- strategien i internationale sammenhænge blot
skal ses som et Amerikansk fokus på nationale
interesser og dermed ikke som en ”anti-verden”strategi.
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Bush, Obama, Trump?
Amerikansk sikkerhed fremfor
alt
George W. Bush, Barack Obama og Donald J. Trump anses ofte som værende
tre meget forskellige præsidenter - både i nationale og internationale
anliggende. Men kigger man på sikkerheds- og udenrigspolitiske tiltag har
de tre præsidenter tre sammenfaldende fokuspunkter: For det første har de
alle tre støttet autoritære regimer især i Mellemøsten for dermed at sikre
stabilitet og sikkerhed. Et klassisk eksempel på dette var Præsident Obamas
fortsatte støtte af den autoritære, tidligere egyptiske præsident, Hosni
Mubarak, under det Arabiske Forår. Obamas politik var kompleks, idet han
politisk støttede Det Arabiske Forår, imens han samtidigt støttede Mubarak.
En forklaring herpå er, at lederen af det Muslimske Broderskab, Mohamed
Morsi, vandt det demokratiske valg i 2012 i Egypten, hvilket bekymrede
Obama. Både Bush, Obama og Trump har støttet autoritære regimer, f.eks.
Saudi Arabien, for at sikre stabilitet og dermed Amerikansk sikkerhed. Og
samtidigt støttede både Bush og Obama demokrati i Mellemøsten – en ikke
nem balancegang.
For det andet har alle tre administrationer intensiveret kampen mod
terrorisme. For eksempel, selvom Præsident Obama gik til valg med et løfte
om at trække Amerikanske styrker ud af både Irak og Afghanistan,
intensiverede han indsatsen i begge lande i kampen mod terrorisme,[1]
inden han i 2011 trak de fleste amerikanske styrker ud af Irak. Derudover
igangsætte Obama indsatsen mod Islamisk Stat i Syrien og Irak - igen med
Amerikansk sikkerhed som hovedargument.

[1] Jack A. Smith, ”Obama Intensifies Wars and Threats,” Foreign Policy
Journal, 12. februar, 2017,
https://www.foreignpolicyjournal.com/2016/02/12/obama-intensifieswars-and-threats/.

For det tredje er det en fejltagelse at antage, at
Trump er den eneste Præsident som har lagt pres
på de NATO-allierede, for at få disse lande til at
leve op til 2%-kravet. Samtlige præsidenter siden
Dwight D. Eisenhower har under deres embeder,
ligesom Trump, presset de allierede til at bidrage
mere.[1] Forskellen mellem disse og Trump er
blot, at Trumps retorik har fået de NATOallierede til at vågne op. Ved at få de allierede til
at bære en større del af byrden i internationale
anliggende, har USA dermed mulighed for at
fokusere på egne sikkerhedspolitiske
interesser.Dette så man blandt andet i 2011 med
Obama-administrationens ”leading from
behind”-strategi i Libyen, hvor NATO fremfor
USA påtog sig opgaven om at etablere en no-fly
zone. USA havde ingen sikkerhedspolitiske
interesser i dette, hvormed det ikke var i
Amerikansk interesse at påtage sig denne
opgave.

[1] Mathew Kroenig, “The Case for Trump’s
Foreign Policy,” Foreign Affairs, 96 (Maj/Juni,
2017): 33.

De tre præsidenters metoder for at opnå
Amerikansk sikkerhed har dog varieret fra
hinanden. Hvor Bush-administrationen var
præget af en neo-konservatistisk tilgang til
internationale anliggende, hvor
demokratibygning i f.eks. Irak skulle være med
til at garantere Amerikansk sikkerhed, var
Obama-administrationen mere pragmatisk og
præget af en nationalistisk-realisme, og til tider
liberalistisk, tilgang. Med Trumps ”America
First”-strategi kan det argumenteres, at han
fortsætter denne nationalistiske realismetilgang, hvor Amerikanske sikkerhedsinteresser
står øverst på prioriteringslisten.
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Hvordan afviger Trumps
udenrigs- og sikkerhedspolitik
fra Obamas (og Bushs)?
Det er absolut ikke alle af Trumps tiltag der minder om de tidligere
administrationers. Selvsagt er der store retoriske forskelle mellem Trump
og Obama, men der er også væsentlige sikkerheds- og udenrigspolitiske
forskelle mellem de to. Sådanne forskelle er dog også forventelige taget i
betragtning, at disse to præsidenter repræsenterer henholdsvis
republikansk og demokratisk udenrigspolitik.
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Intensivering af kampen mod
terrorisme
For det første har Præsident Trump yderligere intensiveret kampen mod
terrorisme især terrorgruppen Islamisk Stat. I Trumps budgetforslag fra marts i
år skal hele $5,1 mia. af det forslåede forsvarsbudgettet på $639 mia.
udelukkende gå til krigsførelse mod terrorisme.[1] Trump har indsat flere
styrker i både Syrien og Afghanistan for at bekæmpe terrorisme og dermed, i
teorien, formindske risikoen for terrorangreb på Amerikansk jord. I marts i år
indsatte Trump yderligere ca. 400 amerikanske soldater i Syrien i kampen mod
Islamisk Stat.[2] Dette har resulteret i, at Islamisk Stats tidligere højborge i
Syrien, så som Raqqa, nu er blevet erklæret befriet, og terrorgruppens mål om at
etablere et kalifat må hermed anses som værende død. Trump har dog modtaget
megen kritik, af blandt andet Rusland, for indsatsen i Raqqa som blev befriet
blot seks måneder efter, at Trump intensiverede den militære indsats i byen.
Kritikken lyder på, at den Amerikansk-ledede indsats i byen har været for
massiv, hvilket har resulteret i, at der er omkommet mellem 1130 og 1873 civile,
samt at byen nu står tilbage som en ruin.[3] Dette er dog en paradoksal udtalelse
fra Russisk side, da Rusland selv er blevet kritiseret, blandt andet af USA, for at
have bidraget til at Syrien – især Aleppo - i dag ligger i ruiner.[4]

[1] Roxana Tiron, “Trump Seeks $639 Billion for Defense Department, up 10%,”
Bloomberg, 16. marts, 2017, https://www.bloomberg.com/news/articles/201703-16/trump-seeks-639-billion-for-defense-department-a-10-increase.
[2] Michael R. Gordon, “U.S. Is Sending 400 More Troops to Syria,” New York
Times, 9. marts, 2017,
https://www.nytimes.com/2017/03/09/world/middleeast/us-troopssyria.html.
[3] “Raqqa: US coalition ‘wiped city off Earth’, Russia says,” BBC, 22. oktober,
2017, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-41714754.
[4] Raf Sanchez, ”Aleppo horror: dozens of civilians killed in Russian and Syrian
strikes,” The Telegraph, 25. September, 2016,
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/25/aleppo-horror-dozens-ofcivilians-killed-in-russian-and-syrian-s/.

I kampen mod terrorisme har Trump også
intensiveret indsatsen i Afghanistan. På trods af
at Trump under sin valgkamp proklamerede, at
han ville trække samtlige 8400 amerikanske
soldater ud af Afghanistan, indsatte han
yderligere ca. 4000 i august i år.[1] Argumentet
for denne intensivering har været, at man med
en evt. amerikansk tilbagetrækning vil efterlade
et magtvakuum som kunne blive udfyldt af
terrorister, hvilket var tilfældet ved den
Amerikanske udtrædelse af krigen i Irak. En
tilbagetrækning vil derfor underminere den
Amerikanske nationale sikkerhed, hvorfor det
kan argumenteres, at den amerikanske
intensivering i Afghanistan skal garantere den
amerikanske sikkerhed på hjemmefronten i linje
med den ovenfornævnte ”America First”strategi. Set på denne måde bør intensiveringen
i Afghanistan ikke nødvendigvis anses som et
brud på Trumps valgløfte.

[1] Barney Henderson og Kate McCann, “Donald
Trump commits more US troops to Afghanistan
and calls on Britain to follow suit,” The
Telegraph, 22. august, 2017,
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/21/donaldtrump-address-nation-outline-new-afghanistanstrategy/.
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Strammere udlændinge- og
flygtningepolitik
I forlængelse af kampen mod terrorisme har Trump også gennemført en
strammere immigrationspolitik - igen i kraft af argumentet om at sikre den
amerikanske sikkerhed. I juni i år godkendte højesteret Trumps
kontroversielle indrejseforbud, hvor personer fra Iran, Libyen, Somalia,
Sudan, Syrien og Yemen – altså lande med primær muslimsk befolkning ikke kan rejse ind i USA. Indrejseforbuddet blev i september udvidet til
Venezuela (kun embedsmænd er omfattet af indrejseforbuddet), Nordkorea
og Chad. Af disse tre lande er det kun Chad hvis befolkning har et muslimsk
flertal. Trump har herudover foreslået strammere love for immigranter og
flygtninge der ikke er blevet gennemført.
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Skærpet retorik mod Iran
For det tredje har Trump-administrationen skærpet retorikken mod Iran. I 2015
gennemførte Obama-administrationen sammen med de andre P5+1 lande (USA,
Kina, Rusland, Storbritannien og Frankrig plus Tyskland) en atomaftale med Iran
som skulle hindre Irans udvikling af atomkraft og dermed atomvåben. Trump har
truet med at trække USA fra aftalen, da han kritiserer aftalen for ikke at være
omfattende nok. For det første menes det, at aftalen som udløber i 2030 ikke varer i
lang nok tid. For det andet går kritikken på, at aftalen ikke omfatter ballistiske
missiler, samt at den for det tredje ikke inkluderer en hindring af Irans støtte af
terrorgrupper som f.eks. Hamas og Hezbollah. Det er dog vigtigt at understrege, at
denne kritik af aftalen ikke er Trumps alene, men derimod er en holdning som de
fleste republikanere deler sammen med USA’s to vigtigste allierede i Mellemøsten;
Saudi Arabien og Israel. Trump-administrationens massive kritik af denne aftale,
samt truslen om, at USA vil trække sig fra aftalen, var dermed forventelig.
Trump har nu bedt den Amerikanske Kongres om at lave et udkast til, hvordan man
kan forbedre atomaftalen med Iran. Hvis dette ikke lykkes, vil USA trække sig fra
aftalen, udtaler Trump.[1] Trumps forsvarsminister, James Mattis, har også givet
udtryk for, at han er stærkt utilfreds med aftalen. Modsat Trump har Mattis dog
udtalt, at han mener, at USA skal forblive i aftalen, da han indser hvilke
sikkerhedspolitiske konsekvenser det kan have for USA, hvis de trækker sig fra
aftalen.[2] Atomaftalen med Iran udgør dermed et sikkerhedspolitisk paradoks for
Trump-administration; på den ene side mener administrationen, at aftalen ikke er
omfattende nok til at sikre amerikansk sikkerhed fra blandt andet ballistiske
missiler; på den anden side kan en evt. Amerikansk tilbagetrækning fra aftalen
medføre en forværret relation mellem USA og Iran som blot vil komplicere
situationen yderligere.

[1] Matthew Lee, “Trump threatens to pull U.S. out of Iran nuclear deal if Congress
doesn’t heed his call to toughen accord,” Chicago Tribune, 13. oktober, 2017,
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-iran-nuclear-deal-20171013story.html.
[2] Idrees Ali and Phil Stewart, “Defense Secretary Mattis suggests sticking with Iran
nuclear deal,” Reuters, 3. oktober, 2017, https://www.reuters.com/article/us-irannuclear-usa/defense-secretary-mattis-suggests-sticking-with-iran-nuclear-dealidUSKCN1C821N.
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Reaktionen på Nordkoreas
Atomprøvespræninger
Det fjerde fokuspunkt på denne liste over Trumps udenrigs- og
sikkerhedspolitiske fokuspunkter er reaktionen mod Nordkorea som følge af
landets seneste atomprøvesprængninger. Nordkorea har testet 23 missiler
igennem 16 prøvesprængninger siden februar i år, og den 4. juni testede
Nordkorea deres første interkontinentale ballistiske missil.[1] USA og resten af
verden har også udvist bekymring mod Nordkoreas atomprogram, hvilket har
resulteret i, at FN har vedtaget en række økonomiske sanktioner mod
Nordkorea. Trumps reaktion på Nordkoreas atomprøvesprængninger har dog
været klar. I en tale til FN’s generalforsamling udtalte Trump på særdeles
udiplomatisk vis: ”The US has great strength and patience, but if it is forced to
defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North
Korea. Rocket man is on a suicide mission for himself and his regime.”[2] Trump
indikerer altså, at USA er klar til at udslette Nordkorea hvis nødvendigt.
I nordkoreansk kultur at det uønsket at tabe ansigt, hvorfor en nordkoreansk
tilbagetrækning af deres atomprogram ikke er forventelig som følge af Trumps
udtalelse. Tværtimod. Dette blev understreget den 29. november, da Nordkorea
affyrede et nyt internkontinentalt missil som ifølge Nordkorea selv nu kan nå
Amerikansk fastland.[3]

[1] Joshua Berlinger, “North Korea’s missile tests by the numbers,” CNN, 20.
oktober, 2017, http://edition.cnn.com/2017/05/29/asia/north-korea-missiletests/index.html.
[2] Mythili Sampathkumar og Andrew Buncombe, “Trump vows to ‘totally
destroy North Korea’ if it threatens US,” The Independent, 19. september, 2017,
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trumpnorth-korea-un-speech-destroy-kim-jong-un-us-threat-nuclear-a7955631.html.
[3] ”North Korea says new missile puts all of US in striking range,” BBC, 29.
november, 2017, http://www.bbc.com/news/world-asia-42162462.

Det er dog værd at bemærke, hvordan denne
truende retorik minder om retorikken i George
W. Bushs historiske”Axis of Evil”-tale fra 2002,
hvor han omtaler Iran, Nordkorea og Irak som
”ondskabens akse”, hvorefter han udtaler: ”And
all nations should know: America will do what is
necessary to ensure our nation's security.”[1]
Trump er dermed ikke den første præsident som
har skærpet retorikken mod stater som Iran og
Nordkorea på baggrund af den
sikkerhedsmæssige trussel de udgør. Modsat
Trump truede Bush dog ikke med at udslette
Nordkorea.

[1] “Bush State of the Union address,” CNN, 29.
januar, 2002,
http://edition.cnn.com/2002/ALLPOLITICS/01/29/bush.speech.txt/.
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Forholdet til Israel
Det femte punkt der er nævneværdigt i Trumps sikkerheds- og
udenrigspolitik er forholdet til Israel. Under sin valgkamp udtrykte Trump
stor samarbejdsvillighed med Israels højreorienterede premierminister,
Benjamin Netanyahu, som Præsident Obama havde et anstrengt forhold til
under sit embede. Blandt andet udtalte Trump under sin valgkamp, at hvis
han ville blive valgt som præsident, ville han anerkende et udelt Jerusalem
som værende Israels hovedstad.[1] Imidlertid er Jerusalem delt, og både
Palæstina og Israel anser Jerusalem for at være deres hovedstad; ingen af
disse to antagelser er bredt anerkendt internationalt. Efter Trump blev
valgt som præsident, udnævnte han sin svigersøn, den jødiske Jared
Kushner, til at være hans Senior Advisor, og gav ham ansvaret for at mægle
fred mellem Palæstina og Israel. Også taget Trumps skærpede retorik mod
Iran i betragtning, har valget af Kushner til denne opgave flere steder skabt
bekymring for om disse fredsforhandlinger vil blive præget af en pro-jødisk
agenda. Umiddelbart efter Trumps indsættelse som præsident var der dog i
det Hvide Hus meget stille omkring Israel-Palæstina anliggende, hvilket gav
et billede af, at dette ikke har højeste prioritet på Trumps udenrigspolitiske
agenda, da det ikke har nogen hastende sikkerhedsmæssig interesse for
USA. Dette understreger igen Trumps ”America First”-strategi.

[1] Alana Wise, “Trump tells Netanyahu he would recognize Jerusalem as
Israel’s capital,” Reuters, 25. september, 2016,
http://www.reuters.com/article/us-usa-election-trumpnetanyahu/trump-tells-netanyahu-he-would-recognize-jerusalem-asisraels-capital-idUSKCN11V0Q6.

Denne stilhed i forhold til Israel og Palæstina blev dog markant brudt den 6.
december, da Trump offentligt anerkendte Jerusalem som værende Israels
hovedstad, og at den Amerikanske Ambassade dermed skal flyttes hertil fra
den tidligere lokation i Tel Aviv. Trumps anerkendelse af Jerusalem som
Israels hovedstad er blevet mødt både med international fordømmelse, men
også glæde fra andre parter. Netanyahu har selvsagt udvist stor begejstring,
hvorimod blandt andet generalsekretæren for Den Palæstinensiske
Befrielsesfront (PLO), Saeb Erekat, har udtalt at ”Præsident Trump har
ødelagt enhver mulighed for en to-stats [løsning].”[1] Andre internationale
aktører så som Pave Frans og den Britiske Premierminister har også udvist
bekymring for præsidentens anerkendelse.
Imidlertid mangler flere vigtige ambassadørposter i Mellemøsten stadig at
blive udfyldt, blandt andet i Egypten og Jordan som er vigtige aktører i
fredsforhandlingerne mellem Israel og Palæstina. Med denne mangel på
vigtige aktører tilfredsforhandlingerne samt Trumps anerkendelsen af
Jerusalem som Israels hovedstad, tyder det stadig på, at en fredsaftale
mellem Israel og Palæstina ikke udgør presserende interesse for
Trump,hvilket endnu engang understreger Trumps ”America First”strategi. Derimod har Trump en personlig interesse i at give denne
anerkendelse. De evangeliske kristne republikanere har tidligere udvist stor
Trump-skepsis, og præsidentens anerkendelse af den religionshistoriske by
som Israels hovedstad kan dermed anses som værende et forsøg fra Trump
side i at tilfredsstille denne del af det republikanske bagland.

[1] Laura Smith-Spark, ”Trump’s Jerusalem decision: How the world
reacted,” 7. december, 2017,
http://edition.cnn.com/2017/12/06/middleeast/jerusalem-israel-usintl/index.html.
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Forholdet til Rusland
Under sin valgkamp udtrykte Trump, at han ville
forbedre det Russisk-Amerikanske forhold. Til
trods for dette har Trump i august i år godkendt
et kongressionelt lovforslag der indfører nye
sanktioner mod Rusland. Med et overvældende
flertal i Senatet på 98 for og 2 imod nye
økonomiske sanktioner mod Rusland,[1] havde
Trump ikke meget valg end at underskrive
lovforslaget, da en evt. vetonedlæggelse ville
have skabt stort oprør i det allerede Trumpskeptiske traditionelle og moderate
republikanske bagland.Trump er dog ikke
begejstret for lovforslaget, da det udover at
påføre Rusland nye økonomiske sanktioner også
indeholder et forbud mod, at præsidenten kan
ophæve eller lempe disse sanktioner uden
Kongressens godkendelse. Dette understreger
den institutionelle kontrol Kongressen har over
præsidenten, og en normalisering af forholdet
mellem USA og Rusland er dermed ikke
forventelig. Dette er yderligere understreget af
den igangværende efterforskning om, hvorvidt
Rusland har været involveret i Trumps
valgkampagne.[2]

[1] “Senatet har godkendt sanktioner mod
Rusland,” Danmarks Radio, 28. juli, 2017,
https://www.dr.dk/nyheder/udland/senatethar-godkendt-sanktioner-mod-rusland.
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Internationale
aftaler
Det syvende og sidste punkt der skal nævnes på
listen over Trumps udenrigspolitiske afvigelser
set i forhold til den tidligere administration, er
Trumps forhold til internationale aftaler. Som
proklameret under sin valgkamp trak Trump
kort efter sin indsættelse USA ud af Trans-Pacific
Partnership (TTP)-aftalen som var gennemført
under Obama-administrationen. Derudover har
Trump også trukket USA ud af den
internationale FN-klimaaftale fra Paris 2015, da
han mener at aftalen er uretfærdig for USA,
hvilket vil skade det amerikanske arbejdsmarked
og dermed de amerikanske arbejdere[1] – igen er
hovedprioriteten ”America First”. Med samme
argument har Trump oplyst, at han vil
genforhandle frihandelsaftalen med Mexico og
Canada, den såkaldte NAFTA-aftale.

[1] “Trump trækker USA ud af den globale
klimaaftale,” Politiken, 1. juni, 2017,
http://politiken.dk/udland/art5976525/Trumptr%C3%A6kker-USA-ud-af-den-globaleklimaaftale.

Det skal dog understreges, at det overordnede republikanske syn på
klimaforandringer højst sandsynligt ville have medført, at enhver anden
republikansk præsident ville have trukket USA fra den ikkebindende Parisaftale.[1] På samme måde, i 2015 da udkastet til TPP-aftalen var færdigt, var
det ikke muligt at finde nogen republikanere i Kongressen som bakkede op
om aftalen.[2] Enhver anden republikansk præsident vil dermed muligvis
også have trukket USA fra aftalen. Selv den demokratiske
præsidentkandidat, og tidligere udenrigsminister under Obamaadministrationen, Hillary Clinton, har udtalt, at hun er imod TPP-aftalen til
trods for, at hun under sit embede som udenrigsminister roste aftalen.[3]

[1] Andrew Prokop, “Don’t just blame Trump for quitting the Paris deal –
blame the Republican Party,” Vox, 1. juni, 2017,
https://www.vox.com/2017/6/1/15726726/trump-paris-climateagreement-republicans.
[2] Richard Katz, “Will Republicans Defeat the Trans-Pacific Partnership?,”
Foreign Affairs, 7. oktober, 2016,
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2015-10-07/freetrade-and-tpp.
[3] Eric Bradner, ”Clinton’s TPP controversy: What you need to know,” CNN
Politics, 27. juli, 2016, http://edition.cnn.com/2016/07/27/politics/tppwhat-you-need-to-know/index.html.
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Konklusion
Hvordan skal Trumps ”America First”-strategi
forstås? Hvis vi vælger at anse strategien som et
intensiveret fokus på Amerikanske interesser –
herunder især amerikansk sikkerhed – og ikke en
”anti-verden”-strategi, stemmer Trumps
sikkerheds og udenrigspolitik i høj grad overens
med denne strategi. Men et fokus på
amerikanske interesser i internationale
sammenhænge er ikke en ekstraordinær Trumpstrategi. Blandt andet støtte af autoritære
regimer, med det formål at fremme stabilitet og
amerikanske sikkerhedsinteresser, var ikke
uhørt under Bush- eller Obamaadministrationen. Især Obama ville efter to
langvarige og bekostelige krig i henholdsvis
Afghanistan og Irak minimere Amerikansk
involvering i internationale anliggende,
medmindre disse var af interesse for USA’s
nationale sikkerhed.
Obama insisterede på, at internationale
organisationer, her især den europæiske del af
NATO, skulle være en mere aktiv aktør i
internationale anliggende som set i Libyen i
2011.Trump er dermed heller ikke den første
præsident som lægger et væsentlig større pres på
de allierede for at få dem til at bidrage til den
kollektive sikkerhed. Samtlige præsidenter siden
Eisenhower har gjort tilsvarende. Derudover har
den nu republikansk-dominerede Kongres bevist,
blandt andet med vedtagelsen af yderligere
sanktioner mod Rusland, at den kan holde Trump
i skak i internationale anliggende. Det
Amerikanske forhold til Rusland er dermed ikke
blevet normaliseret, som Trump ellers lagde op til
under valgkampen.

Overordnet tegnes der altså et billede af, at Trump ikke er så helt impulsiv i
internationale anliggende som ofte antaget; i hvert fald hvis man ser bort fra
Trumps retorik og manglende kulturforståelse og udelukkende fokuserer på de
politiske tiltag Trump har gennemført. Trumps udenrigs-og sikkerhedspolitik er
overordnet styret af Amerikanske sikkerhedsinteresser, republikanske værdier
og kongressionel kontrol.Når det så er sagt kan vi aldrig vide, hvad der står i
præsidentens næste tweet, eller om den amerikanske bombning af syriske
styrker vil forblive et enkeltstående eksempel på Trumps impulsivitet i
international politik – og det er nok hvad der gør Trumps udenrigs- og
sikkerhedspolitik mest skræmmende; at vi aldrig kan vide os helt sikre med
Trump i positionen som verdens mest magtfulde mand.
Afslutning:
Da der blev lagt sidste hånd på dette brief, udgav det Hvide Hus den nye
amerikanske Nationale Sikkerhedsstrategi. Strategien fokuserer på, at
”America First”-strategien skal ses i et internationalt perspektiv, hvor
Amerikanske interesser fremfor alt skal styre USA’s involvering i internationale
anliggende, hvormed det en gang for alle blev fastlagt, at ”America First” ikke
skal anses som værende en isolationspolitisk strategi.
Hvad der dog er værd at bemærke i den nationale sikkerhedsstrategi, og som
ikke er blevet nævnt i dette brief, er retorikken mod Kina og Rusland som
beskyldes for at nedbryde Amerikansk sikkerhed og velstand, og som dermed
modarbejder amerikansk interesse. Dette understreger endnu engang, at en
normalisering af forholdet mellem USA og Rusland ikke er forventelig under
Trumps embede.
USA søger allierede, og de skal findes i NATO og i Asien i form af Japan og
Sydkorea samt Australien og New Zealand. Disse allierede deler USA en række
værdier og forståelser med, og i de nærmeste år vil Trump-administrationen
nok søge at styrke partnerskaberne med henblik på de udfordringer Trump og
hans administration ser komme fra Rusland, Kina, Iran, Nordkorea og
Jihadistisk terror.[1]

[1] United States, and Donald Trump, 2017, National Security Strategy of the
United States: The White House, https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.
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