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A white paper by Godrun Gaarder 

 

2021 - Korona året 
 
 

Tyskland mot slutten av 2021 
I Tyskland blir det for mange mennesker, mot slutten av året 2021, en vanskelig tid. Det har i en relativt 

rask tid spredt seg varianten "omnikrom" i landet, noe som har ført til en relativt raskt utbredelse av 

sykdommen i forskjellige deler av landet. Det kreves fremdeles plikt til vaksinering, men det siste er 

mange mennesker imot. Man snakker i de tyske mediene allerede om en femte infeksjonsbølge.   

Kansler Olaf Scholz   

Den nye tyske regjeringssjef (kansler) Olaf Scholz (sosialdemokrat SPD) har i disse dager gitt et større 

intervju på tysk TV. Han kaller seg som "den tredje Hanseat" som kansler. Det fordi han er født i 

Osnabrück, og han regjerte i flere år i delstaten Hamburg. Han svarer i sitt første TV-intervju og i tyske 

aviser påfallende optimistisk på løsningen av forskjellige aktuelle spørsmål. Han ble kjent i Tyskland 

allerede i 1984 som representant for landets unge sosialister. Scholz vil som kansler generelt ikke være 

med å se pessimistisk på løsningsmulighetene av dagens utfordringer, selv om de virker å være 

vanskelige. Han sier f.eks. i intervjuet av "Der Spiegel": vi kan ikke velge økonomiske kriser som 

kommer opp eller naturkatastrofer. "Vi må jobbe med det. Den nåværende pandemien varer allerede 

en lengre tid, og det henger sammen med at flere innbyggere i vårt land er imot å la seg vaksinere". 

Scholz mener at egentlig burde det være en plikt til å la seg vaksinere. Han sier også at Corona 

sannsynligvis vil ledsage hele Tyskland enda i lengre tid fremover. Ellers svarer han på spørsmål fra 

mediene heller optimistisk enn pessimistisk. Han er klar over at det er mange oppgaver som venter å 

bli løst. Tyskland står ifølge Scholz foran mange utfordringer som regjeringen nå fremover bør ta seg 

av. Ja, det er nok mye å gjøre fremover av den koalisjonsregjeringen som han leder. Hele intervjuet i 

magasinet "Der Stern" er preget av pågangsmot og optimisme fra kanslerens side (se på det tyske 

magasin "Der Stern", nr. 50, 09.12.2021. Scholz: "Einfach wird das nicht"). 

Tyskland etter dannelsen og start på arbeid av den nye trepartiregjeringen i desember 2021 

Det viktigste å si for tiden er at regjeringen må beskjeftige seg med mange innenriks- og 

utenrikspolitiske utfordringer nærmest samtidig. Konkretiseringen vil følge. Hovedutfordringene for 

den nye regjeringen ligger nå i starten i klimapolitikken og i energipolitikken og i helsepolitikken. I 

forbindelse med den siste utviklingen har man registrert en øking av Corona-infeksjonen i en del 

delstatene (vi har tidligere informert våre lesere om at delstatssystemet i Tyskland ikke kan fungere 

helhetlig som i Norge), men regjeringen under ledelsen av den nye kansler Olaf Scholz (SPD) anbefaler 

nå hele befolkningen å holde seg f.eks. i juletiden helst hjemme sammen med familien. Dette er 

ganske oppsiktsvekkende. Regjeringsmedlemmer som statsminister (kansler) og den nye kvinnelige 

Utenriksministeren A. Baerbock har med en gang besøkt nabolandet Frankrike og EU for å føre de 
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første besøk og samtaler her. Nabolandet Frankrike vil forresten overta fra januar 2022 av 

representasjon som medlemsland i EU-systemet etter Tyskland. Hva dette i disse tider kan bety, 

kommer vi tilbake til. Som vi har allerede understreket i begynnelsen av dette sammendraget, blir 

særlig emnene som klimapolitikken + energipolitikken og helsepolitikken viktige temaer for fremtiden 

i EU og i Tyskland. Her ble det nå også gjennom den nye tyske helseministeren (Lauterbach) påpekt at 

Tyskland har for tiden ikke nok vaksiner på lager for å gi sprøyter til alle som nå vil vaksineres. Dette 

er et viktig punkt som ble kjent i dagens nyheter. Ministeren vil sørge for å få inn mange millioner 

doser. Til minne: Tyskland har langt over 80 millioner innbyggere. Kanzler O. Scholz hadde 

understreket i sin regjeringserklæring betydningen av vaksineringen og at det skal skaffes nok 

vaksiner. For utenrikspolitikken står også en del emner fremme i køen for Tyskland.  Et av spørsmål 

som kommer opp i EU og NATO er den nåværende konflikten mellom Russland og Ukraina. Angående 

denne konflikten har Tyskland kommet med positive forslag til politisk minskning eller mulig løsning. 

Dette er selvsagt ikke alt som denne regjeringen har som nærmeste arbeidsprogram.  

 

Ny regjering i Tyskland 
Den nye regjeringen i Tyskland (koalisjonen av sosialdemokratene og De liberale/FDP og De Grønne 

Tyskland har startet sitt arbeid både i parlamentet og gjennom besøk og samtaler i utlandet. 

Utenriksminister Baerbock reiste som første minister rett etter valget til Frankrike, deretter til Brussel 

og Polen. Hennes hovedmål var bekreftelsen den tyske regjeringens samarbeidsvilje ved denne første 

utenlandsreise til disse land om felles mål og viljen til løse krisene i Europa i fellesskap. Også Kansler 

Olaf Scholz (SPD) reiste dagen etter til nabolandene og betonte viljen til fortsatt nært samarbeid. Det 

tyske parlamentet Bundestag konsentrerte seg denne fredagen den 10. desember på tema og en 

debatt angående forskrift til påbud på vaksinering mot Corona (Impfpflicht). Dette er i det tyske 

delstatssystem en vanskelig oppgave. Det ble kjent at parlamentet mot slutten vedtok p.g.a. sterkt 

økende tilfeller på Corona i landet en plikt for f.eks. ansatte i helsevesen en plikt til å ta de foreskrevne 

vaksiner for å gjennomføre sine hverdagsoppgaver. Det må først bli kjent flere detaljer. Reisende som 

kommer fra utlandet i disse dager må være innstilt på noen dagers begrensing på sin innreise til 

Tyskland (karantene). I nyhetene ble det nevnt en del om Olaf Scholz og hans karriere. Han er nok noe 

tilbakeholden med å si mye om seg selv og hans ambisjoner, og han har mye politisk erfaring, selv om 

mange mennesker ikke vet så mye om han. Han fikk i alle fall et stort flertall av positive ja stemmer da 

han skulle stemmes på som Kanzler. Han ble i kveld også rost av Forbundspresidenten. Siden kl. 18.00 

onsdag den 8.12 er den nye regjering aktiv (im Amt). Regjeringen kalles som vi har nevnt før 

"Ampelkoalisjon", på grunn av at det er tre partier om vi har berettet om skal lede regjeringen 

sammen. Regjeringen vil ha flere store oppgaver å løse i den nærmeste tiden.   

 

Godkjenning av den nye regjering 8 desember 
Den 08. desember er det planlagt at den nye regjeringen skal godkjennes av det tyske Parlamentet 

("der Bundestag"). Vi gjengir det som ble kjent, og det er flere kvinner med i regjeringen enn det som 

opprinnelig var kjent.  

Listen: 

a) Regjeringssjef Olaf Scholz SPD   
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b) De Grønne: i alt 5 ministre: Annalena Baerbock skal lede Utenriksdepartementet, dessuten: 

Robert Habeck, skal ha ansvar for Næringsliv og Klimavern, Steffi Lemke, Miljø, nukleær sikkerhet og 

vern for forbrukernes sikkerhet, Anne Spiegel, - familie, seniorene, kvinner og ungdom, Cem 

Özdemir, ernæring og landbruk 

c) FDP/Liberale: 4 minister: Volker Wissing, trafikk og digitale spørsmål, Christian Lindner,-

finansspørsmål, finansdepartementet, Bettina Stark-Watzinger får ansvar for utdanning og forskning, 

Marco Buschmann, ansvar for justis 

Så langt er fordelingen av ansvarlige stillinger og oppgaver i den nye regjeringen kjent. Alt er som 

sagt avhengig av at parlamentet i Berlin godkjenner stillingene og personene. Vi kommer selvsagt 

tilbake til viktige forandringer i Tyskland, så fort som alt dette er offisielt og sentral godkjent. 

Dessuten vil vi følge med sentrale forandringer som den nye regjeringen vedtar.   

 

Siste etappe av det tyske valget 
En ny og sannsynligvis siste etappe i regjeringsforhandlingene mellom tre partier i Tyskland har startet 

nå i begynnelsen av desember 2021. Utgangspunkt for samtalene mellom de tre partiene SPD 

(sosialdemokratene), De Grønne og det liberale parti FDP -"Partiet i den politiske midten", sa Christian 

Lindner (FDP-sjef). De lange forhandlingene mellom partiene var ifølge en omfattende 

presseorientering en meget tillitsfull og omfattende orientering mellom de potensielle 

Regjeringsmedlemmene. Dette understreket partiledelsene i disse dagene. Målet er en omfattende 

og helst vellykket modernisering av det tyske samfunnet som det ikke har vært anledning for innføring 

før og heller ikke etter et av de forrige Forbundsdagsvalg. Slik ble det formulert i den nyeste 

presseorientering nå før sluttfasen av koalisjonsforhandlingene. Partikongressene fra de tre 

potensielle regjeringspartiene må gi sitt klarsignal, noe man regner med ved den siste 

pressekonferansen i begynnelsen av desember. Foreløpig er det ikke nevnt en dato for sluttføringen 

av forhandlingene i alle de tre partiene. Dermed vil også kunngjøringen av en ny regjeringsdannelse i 

2021 enda vente på seg noe. Dermed vil med størst sannsynlighet finansministeren Olaf Scholz 

(sosialdemokratene) bli Forbundskansler. I "Ampel-Koalisjonen" vil også sitte Christian Lindner, det 

liberale parti FDP og Annalena Baerbock, nestleder i partiet "De Grönne." Vi har fortalt våre lesere i et 

siste "Aktuelt" om resultat av Forbundsdagsvalg i Tyskland nå i høst, og om forskjellene i systemene 

mellom våre land. I Norge er det kjent at Arbeiderpartiet (AP) sammen med Senterpartiet (SP) har i 

høst fått flertall etter Stortingsvalget. Jonas Gahr Støre leder denne koalisjonen (regjeringen) i Norge 

nå i høst 2021, selv om et flertall når det trengs for nasjonale beslutninger, må innhentes ved en slik 

anledning. I Tyskland foregår forhandlingene mellom 3 partier som vil danne regjering sammen 

fremdeles (se forrige melding) Man er ennå ikke kommet til veis ende. Når disse partiene (Ampel) - se 

forrige melding - vil bli enige sannsynligvis nå i november, har de da det nødvendige flertall for å danne 

en regjering (det foreskriver den tyske grunnloven fra 1949). Da blir det mulig og aktuell og først 

deretter kan de tre partiene overta regjeringen i henhold til tysk grunnlov fra 1949. Vi skal berette om 

dette når forhandlingene er ferdig. Det har ikke forekommet i Tyskland før at tre partier skal denne 

en regjering sammen.   
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Angela Merkels politiske karriere er kommet til veis ende 

Nå i oktober 2021 avslutter Angela Merkel sin karriere i Tyskland som Bundeskanzler (regjeringssjef) 

etter 16 år. Hun sto også 18 år i spissen av det konservative parti CDU (kristelig demokratisk parti og 

søsterparti til CSU fra Bayern). Angela Merkel vokste i etterkrigstiden opp i den østlige delen av 

Tyskland (DDR-Deutsche Demokratiche Republik), og kom i kontakt med lederne i det vesttyske 

konservative parti CDU. Dette samfunnssyn har hun beholdt inntil i dag. Siden den gangen har hun 

klart å arbeide seg som førte kvinnelige leder etterhvert frem og opp i CDU og senere som om 

regjeringssjef (Bundeskanzlerin) for hele Tyskland. Dermed ble hun den første kvinne som har klart å 

jobbe seg opp til den øverste politiske lederposisjon i Tyskland i etterkrigstiden. I forbindelse med 

Angela Merkels oppvekst, utdanning og den senere karrieren er det skrevet mange detaljer fra hennes 

arbeids- og privatliv i artikler og bøker. Hun har selv ikke snakket så mye om det. Hennes måte å kle 

seg på til daglig som leder var og er kanskje litt spesiell og har vakt oppsikt. Man har meget sjeldent 

sett henne i en kjole eller med et skjørt. Det måtte ha vært ved anledning av en festlig kulturell 

forestilling hun var invitert til. Hennes daglige klær besto alltid av en kombinasjon av en mørk eller 

sort bukse med overdel av en jakke, bestående av forskjellig stoff og ytre utseende. Også om dette 

spesielle tema har tyske journalister skrevet mye om. Dette var den individuelle påkledningen som 

den tyske kansler brukte og bruker fremdeles daglig. Vi ber våre interesserte lesere å følge med i 

detaljerte beskrivelser de vil finne i tyske blader og bøker. Politisk har Angela Merkel understreket at 

hun ville representere midten eller sentrum i det tyske samfunn. Men hva betyr "sentrum av et 

samfunn"? Noen sier: de borgerlige, men hvem er det? Hennes devise var hele tiden at samfunnet 

skal holde sammen og være enig i og å leve så godt som mulig i sikkerhet. Angela Merkel har i sin tid 

som leder for den tyske regjeringen utmerket seg på flere saksområder, bl.a. i forbindelse med 

flyktnings-mottakelse - "Willkommenskultur". I de senere år inntil nå har hun engasjert seg spesielt 

tydelig i forbindelse med tiltak mot økningen av sykdommen Corona i samfunnet og i mulige 

alternative mottiltak. (hennes ord:" Livet forandrer seg, vi opplever en dramatisk og alvorlig 

utfordring.") Et viktig spørsmål er også: hva har Angela Merkels samfunnspolitiske innsats betydd for 

Norge? Slik Financial Time skrev i 2013, har Merkel vært en inspirasjonskilde og rollemodell for Solberg 

under sin regjeringstid. Det grønne skiftet og kvinnes rolle i politikken har vært viktige fellestrekk 

mellom dem og ikke bare at Tyskland alltid har vært en viktig handelspartner for Norge. Kansler Merkel 

ble i løpet av årene både rost og kritisert for hennes stil. Nå sier ekspertene at den nye tiden trenger 

en ny og annerledes politikk, tilpasset nåtidens utfordringer. Dette er vi inne på nå. Antydninger om 

dette er allerede synlig i disse ukene og månedene før at resultatene av det siste parlamentsvalg nå 

høst 2021 ble kjente. Det vil også bety at en ny regjering kommer i 2021. 

 

Nobel Fredspris 2021 
Nobels Fredspris ble i år den 10. desember tildelt til Maria Ressa og Dimitrij Muratov i Oslo som 

vinnere for dere innsats for ytringsfrihet i Filippinene og Russland. De kjemper begge i sine land 

generelt om utbyggingen av demokrati og varig fred. Begge vinnerne, samt fjorårets vinner David 

Beasley (Verdens matvareprogram), viste seg som vanlig fra balkongen på Grand Hotel i Oslo og hilste 

på folkemengden i sentrum av den norske hovedstaden. Der fant det som vanlig sted et lystorg 

(fakkeltog) til ære for prisvinnerne. 
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Munch 

Fredag, 22. oktober 2021, åpnet den norske Kong Harald sammen med dronning Sonja det nye kunst- 

og kulturmuseum i sentrum av Oslo, en oppsiktsvekkende høy bygning på 13 etasjer. Museum er viet 

kunsten av Edvard Munch, den store og kjente norske maleren og representant for særlig 

"Ekspresjonisme"(Munch levde fra 1863 til 1944). Den høye og meget spesielle bygningen har i Norges 

hovedstad og i hele landet utløst i løpet av tiden en omfattende debatt gjennom mange kritiske og 

positive uttalelser i forbindelse med arkitekturen av bygningen som så. Edvard Munch har malt mange 

både store og små bilder. Hittil har det i "det gamle" Munch Museum ikke vært nok plass for å kunne 

vise frem de mange og delvis meget kjente og store maleriene av denne kunstneren. Hovedstaden 

Oslo forventer nå fremover mange innenlandske og utenlandske besøkende av Munchs malerier i 

dette spesiell Museum ved bydelen med navn "Bjørvika". I bygningen befinner seg også cafeer og 

restauranter med en flott utsikt over Oslo og over fjorden og det øvrige landskap. Museet inviterer til 

et spennende opphold for besøkende fra nær og fjern. 

 

Utfall av valget i Norge, status oktober 2021  
Befolkningen i Norge har i disse dager kunnet i flere medier bli kjent med sin nye Nasjonalforsamlingen 

(Stortinget) fra 2021 til 2025. Det ble valgt 169 representanter fra i alt 19 valgdistriktene. Kongen i 

landet åpnet det nye parlamentet på tradisjonelt vis.  Regjeringen i Norge vil bli ledet av 

Arbeiderpartiet med den kjente politikeren Jonas Gahr Støre (sosialdemokratene) og Senterpartiet 

(Zentrumspartei) med lederen Trygve Slagsvold Vedum. Den nye regjeringen ville først prøve å få til 

flertallet i samarbeid Sosialistisk Venstreparti. Men lederen der (Audun Lysbakken) trakk seg av 

politiske årsaker. Etter intensive forhandlinger har nå de to lederne som vil danne regjeringen sammen 

kunngjort at de ble enige om å samarbeide på vesentlige punkter. På onsdag, vil man legge frem det 

nye regjeringsprogram, og på torsdag (14.10.) vil de nyvalgte statsrådene inntar plassene sine i det 

norske parlamentet (Stortinget). Den konservative regjeringen under ledelse av Erna Solberg (trer nå 

tilbake). 

 

Valg i Tyskland søndag 26. september 2021 
Dette valgets resultatet mht. hvilket parti som står i spissen etter "Bundestagswahl" har vært usikker 

inntil det siste på natten til søndag, 26. september 2021. Dessverre, viser det seg at denne situasjon 

fortsetter. Tirsdag kveld (28.9.2021) er det fremdeles uklart hvilken regjering Tyskland vil få etter dette 

valget! Det hele henger sammen med at også de store partiene (Sosialdemokratene og de 

Konservative) riktignok har fått størst oppslutning, men ikke flertall. Det forhandles nå med bl.a. med 

Fridemokratene (FDP) og De Grønne.  Klima og miljø har vært store emner i denne valgkampen. Det 

viktigste er at man ved den pågående forhandlingsprosessen skaper tillitt overfor velgerne, sies det. 

Men resultatet av forhandlingene er ikke lett å jette seg til (forutse). Dette er noe nytt etter et 

Forbundsdagsvalg i Tyskland.   

 

Valg i Norge september 2021 
Stortingsvalget i Norge, mandag, den 13. september 2021 resulterte i et flertall for Arbeiderpartiet 

(sosialdemokratene) under ledelse av Jonas Gahr Støre som må forhandle med andre partier på 

venstre siden i norsk politikk for å danne en ny regjering. (Flertallet består av 85 mandager). 
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Forhandlingene vil skje i den nærmeste fremtiden. Først må den konservative regjeringen (Høyre) 

under ledelse av statsminister Erna Solberg tre tilbake. Dette skal skje mot helgen i uke 39. Vi kommer 

senere med informasjon om sannsynlige generelle forandringer i norsk politikk og samfunn i de neste 

årene. I denne stund bør leserne nok være klar over og ha med i sine vurderinger at det er store 

forskjeller i velgernes valg av landets ledelse i henhold til bostedene: by/land, nord/sør osv. og mht. 

forandringenes kurs og innhold. 

 

Store avgjørende valg i år i Norge og Tyskland  
Tyskland og Norge har forskjellige politiske systemer. I Tyskland har til vanlig delstatenes regjeringer 

mye å avgjøre i sentrale spørsmål. I Norge er det regjeringen som velges ved Stortingsvalg. En felles 

regjering som velges til vanlig hvert fjerde år, heter i Tyskland "Bundesregierung". Denne ledes av en 

valgt leder om kalles Kanzler. I de siste årene har Tyskland blitt ledet av kansler Angela Merkel (fra det 

konservative parti CDU). Tyskland ble i etterkrigstiden delt i Øst og Vest. Historien er sammensatt og 

inviterer oss alle til egne studier og vurderinger. Den andre verdenskrigen var offisielt slutt i 1945. 

Stormaktenes innflytelse deretter førte bl.a. til opprettelsen i Vest av Forbundsrepublikken Tyskland 

(Bundesrepublik Deutschland) i 1949 og Deutsche Demokratische Republik (DDR) i den østlige delen. 

Det oppsto to meget forskjellige regimer. I 1990 utviklet det seg viktige historiske forandringer, de 

førte til den såkalte "gjenforeningen" av landet. Dette begrepet kan villede, fordi landet ble bare i kort 

tid tilsynelatende hundre prosent "gjenforent". Formelt virket det nok slik. Men det tok ikke lang tid, 

da var landet i menneskenes bevissthet igjen "delt" mellom Øst og Vest. Denne historiske og politiske 

bakgrunnen ligger der inntil i dag. 

Resultatet av det kommende valget til Forbundsdagen (Bundestagswahl) høsten 2021 er ikke til å 

forutse. I de siste årene hadde Tyskland en relativ stabil koalisjonsregjering under ledelse av kansler 

Angela Merkel (CDU). Koalisjonen besto av CDU/CSU (konservative partier) og sosialdemokratene 

SPD. Denne koalisjonen vil i år med stor sannsynlighet ikke bli dannet igjen. Hvilken partikoalisjon 

som vil vinne flertall av stemmene er i dag uklart. Det avhenger av flertallet av stemmene fra partier 

som får de fleste stemmer etter valget og bestemmer seg å samarbeide. Noen mener: nå kommer de 

unge velgerne som vil heve sin stemme tydeligere mot de eldre. I det senere har en del forskere og 

politikere kommet med relativ "nye" synspunkter. Disse har man ikke omtalt offentlig før. De "nye" 

og sterkere stemmer kommer generelt fra den "nye generasjonen" som har vokst opp i 

velferdsstaten i nyere tid. En del fagfolk noterer nå offentlig at det eksisterer ofte meget forskjellige 

oppfatninger om fremtiden i Tyskland, forskjeller som man hittil ikke har notert offentlig, nemlig 

ungdommens interesser mot den eldre generasjonen. 

I en av de de senere utgaver av tidsskriftet "Der Stern" har man valgt titteloverskriften "Jung gegen 

Alt" (de unge mot de gamle). Hvordan vil vi leve i fremtiden? Våren og sommeren preges i Tyskland av 

disse hittil lite omtalte oppfatninger i den yngre generasjonen. Flere eksempler for slike antakelser 

kan en lese i Der Stern Nr. 24 fra den 10.06.2021. I nyere tid har det vist seg at det er særlig partiet De 

Grønne (die Grünen) som får sin støtte fra de yngre velgerne. Et miljøparti! Der tenker man mye på 

fremtiden og ikke så mye på nåtid og fortid. Det har vist seg i den senere tiden, særlig i den vestlige 

delen av Tyskland at partiet "De Grønne" har potensiale å få de fleste stemmer av de yngre velgerne. 

En ung forsker som nylig fikk prisen "Jugend forscht", Jan Heinemann, sa bl.a. offentlig: "ohne 

Verånderung geht uns die Zukunft verloren" (uten forandring vil vi miste fremtiden). Han støtter 

partiet "Die Grünen" (De Grønne). Det er i den vestlige delen av Tyskland. I den østlige landsdelen 

stemmer unge mennesker fortrinnsvis på partiet AFD (Alternative für Deutschland). Dette partiet 



7 
 

påstår i øst at unge mennesker forstår fremtiden bedre enn den eldre generasjonen og tenker og 

handler deretter. 

Heller ikke i Norge kan vi i dag gjette hvilken regjering som vil komme til makten. Blir det en koalisjon 

av flere partier, til høyre eller venstre i det politiske landskap? Mange forskjellige spørsmål er viktige 

for velgerne å ta avgjørelsen på i politikken. i økonomien, kultur, internasjonalt samarbeid osv. Et 

emne står allikevel meget sentralt fremme i debatten. Det er miljøspørsmålet. Det trengs tiltak heller 

nå enn senere i Europa og i verden. Mange mindre partier sitter som mulig koalisjonspartnere på vent. 

En side av dette viktige spørsmål ble beskrevet i avisen Aftenposten. Her kan en lese i denne norske 

avisen (nyheter og overskrift: "Oslofjorden er i ferd med å kollapse"). Dette er en meget interessant 

beretning med mange eksempler, som bl.a. forteller at "fisk og blåskjell forsvinner, fugler dør, og 

farlige bakterier vokser frem i vannet". Som eksempel fortelles det at ni av ti torsker er forsvunnet (en 

økologisk kollaps?) Denne artikkelen lønner seg å lese for de interesserte. Her finnes det også en 

beskrivelse av mange spennende årsaker og hendelser fra elven som flyter gjennom Norges 

hovedstad, Oslo.  

 

Flom-katastrofen særlig i den vestlige delen av Tyskland  
Nærmest over natten har utviklet seg i deler av Tyskland en stor flom. Det er særlig de vestlige 

landsdeler i Tyskland som er truffet, det vil si vannstanden har i løpet av meget kort tid steget uvanlig 

rask og sterkt. Den har ført til oversvømmelsene på veiene mange steder og ført dessuten til at hus 

har rast sammen. I mange områder måtte befolkningen forlate sine hjem på meget kort varsel og la 

tildels alt av indre eiendom være tilbake. Mange hus kan for tiden ikke bos i pga. vannmassene, eller 

husene har til og med rast sammen. Nå snakker man om en katastrofe som har ført til ca. 300 døde 

mennesker. Dette er foreløpige tall. Mange folk er fremdeles savnet. Vi kan her allerede antyde at 

man skal vite at særlig områder i delstatene Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz er berørt, og 

delvis har livet i de berørte områdene kollapset.  Et problem er åpenbart også at mange 

steder/områder mangler Internett- og elektrisk forbindelse for tiden. Hjelpemannskapene i dette 

tilfelle er i Tyskland og soldater fra Bundeswehr. Utsiktene på værutvikling er visst for tiden usikker, 

det kan komme mer regn. Forresten er også Sveits berørt av denne værutviklingen. Denne tragedien 

med hendelsene nå i sommer med stor sannsynlighet vil fokuseres i større grad debatten angående 

klimaendringene før høstens valg, og påvirke selve debatten og resultatet. Mer informasjon anbefaler 

vi å hente opp aktuelt fra de særlig berørte områdene i den vestlige delen av Tyskland fra de daglige 

nyhetssendingene. Vi anbefaler også våre interesserte lesere å følge med i tyske og internasjonale 

nyheter hvor også kart og bilder av de berørte områder er med, slik at leserne kan informere seg mer 

nøyaktig om det som er skjedd. 

 

Det tyske statssystemet under press 
Regjeringen i Berlin tar noen viktige avgjørelser for hele landet (i dag Forbundsrepublikken Tyskland) 

når det gjelder som sagt f.eks. internasjonale spørsmål, som utenriks- og sikkerhetspolitikken.  

Regionale spørsmål som de 16 delstatene skal bestemme over, kan være forskjellige fra delstat til 

delstat. Det kommer an på befolkningsstørrelse og mye annet som religion og andre kulturelle 

egenarter. Slik har det vært hele tiden etter 2. verdenskrig, da Stormaktene bestemte i 1949 via 

grunnloven over rettighetene som de valgte regjeringene i delstatene skulle ha. Vi gjør oppmerksom 

på at historien i Tyskland før og etter 2. verdenskrig er noe komplisert og bør leses nøye i faglitteratur 

om det er interesse. Hver delstat har en egen regjering som velges og settes ofte sammen av 
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forskjellige partier. Disse har hittil hatt herredømme over sin delstats løsning av forskjellige spørsmål. 

Helsepolitikken er et eksempel. Delstatsvalgene finner sted til forskjellige tidspunkt er og kandidater 

kommer fra forskjellige partier. Men delstaten kan ha et avgjørende politisk ord med når regjeringen 

skal treffe viktige beslutninger. Corona spørsmålet har vist at denne pandemien ikke har gjort det 

mulig for regjeringen i Berlin å treffe nødvendige enhetlige beslutninger for hele landet. I nyhetene 

den 09. april er det blitt kunngjort at det nå i Corona krisen er en mulighet for at delstatsregjeringer 

kan bli enige om at regjeringen kan finne en felles løsning for hele landet. Men det forutsetter enda 

en del administrative og delstatlige positive innspill for at dette kan lykkes. Kansler Angela Merkel 

(CDU) har lenge gått inn for en felles løsning, men hun måtte først få formalitetene i orden i henhold 

til målsettingen. Det blir spennende å følge med fremover. 22 april 2021 ble den meget omstridt lov 

om korona vedtatt i Bundestag og Bundesrat med flertall. Det er første gang, siden 1949, at 

regjeringen har klart å få igjennom en lov som hører innholdsmessig under rettighetene til delstatene 

(føderalisme). Vi følger med fordi noen politikere og partier vil klage til Bundesverfassungsgericht, selv 

om president Steinmeier har undertegnet og det ser ut at denne loven gjelder fra nå av. I Tyskland 

sies det for eksempel i "Der Spiegel" at det tyske statssystem nå for tiden er under press i forbindelse 

med Corona. Det står en spennende kommentar i "Der Spiegel, nr. 16 fra 17.04. 2021, på side 9, 

overskrift "legal, illegal, piepegal". Ingen har trodd før at slikt ville skje i hele landet pga. Corona, som 

har resultert i at store deler av landet stenges ned fra om kvelden kl. 21.00 til kl. 05.00 om morgenen. 

Da får folk ikke gå ut rundt huset en gang (folk føler seg innesperret, sies det). I pressen leser man 

meget forskjellige vurderinger, og man sier også fra ekspertenes side at ingenting er bevist om smitten 

øker om folk møtes ute eller ikke. Man vet også at mange møtes hjemme hos seg.  

     

Tysk økonomi 
Det blir nå kjent at industriproduksjon i landet i følge etter statistiske oversikter er i det siste sunket 

om ca. 10,8 %. Det gjelder spesielt bilindustrien, men også andre bransjer. Det vil i fremtiden bli 

offentliggjort flere informasjoner om dette fordi saken er meget alvorlig for tysk økonomi. Dette bør 

følges med. Vi observerer for tiden mange forskjellige vurderinger om disse utfordringer. De er i 

Tyskland i det føderale system vanskelig og utfordrende å få kontroll over. Det er jo i et slikt 

statssystem vanskelig å føre en enhetlig politikk. Vi skal følge med i denne utviklingen. Det beretter i 

tyske medier at kansleren Angela Merkel har det spesielt vanskelig for tiden å føre en enhetlig politikk 

som hun ville kunne ønske og som ville kanskje kunne hjelpe. Foreløpig er den såkalte "shutdown" (er 

blitt kalt etterhvert også "nødbrems") i hele landet og enkelte delstater blitt forlenget til 18. april. 

Dette er omstridt, men er foreløpig i kraft. Det deles ut fra staten større summer av finansielle 

hjelpetiltak. Mange beslutninger er i det siste blitt forandret og kritisert av å komme for langsomt. Det 

som vekker meget oppsikt i Tyskland nå for tiden det er at den økonomiske situasjonen har lidd under 

den nåværende politiske krisen i samfunnet. Et annet "problem" er, hvordan staten som helhet skal 

og kan takle utdanningssystemet. I noen delstater holder skolene fremdeles åpne, i andre ikke. Å ta 

artium i år er blitt ikke lett over alt. Tvert imot.   

Forbundsdag og statsbudsjett for 2021:  

Situasjonen om statsbudsjettet for 2021 må undersøkes noe nærmere, fordi det vil etter planene for 

2021 og kanskje lengre måtte tas hensyn til stor statsgjeld (flere milliarder euro).   

 



9 
 

Corona i Tyskland 
Mai 2021 

Når vi snakker om Corona i Tyskland, bør det også sies noe om at det hele tiden har vært for lite 

vaksiner tilgjengelig i landet. Det har forskjellig grunner. Nå er det kommet en forandring, nemlig en 

bedre tilgang i den siste tiden (i mai 2021). Dessuten har infeksjonstallene i hele landet gått tydelig 

tilbake i det senere. Det har også med de relativt strenge "lockdown" -bestemmelser i flere deler av 

landet å gjøre som har vært omstridt, men ble stort sett gjennomført.    

Mars og april 2021 

I Tyskland er det oppstått bred uro og bekymring angående den økende istedenfor synkende Corona 

utbredelse i denne perioden. Denne er ledsaget med dårlig fungerende samtaler i politikken og i 

samfunnet. Pandemien øker også nå kort før Påsken. Befolkingen er blitt kritisk og trøtt av utviklingen. 

Tillitten til de ansvarlige lider, også tålmodigheten. Med økning av infeksjonstallene nå i våres, sies det 

at den såkalte 3. fase i pandemien har startet. Den nødvendig «lockdown/nødbrems» i Tyskland 

gjelder foreløpig til 18.april 2021. Forbundspresident Steinmeier appellerte i Påsken i en tale til 

befolkningen å akseptere regjeringens beslutninger angående delvis lockdown i delstaten på grunn av 

Corona. Alle innbyggere bør stå sammen i disse krisetider sa han blant annet. En slik tale til folket fra 

presidenten er uvanlig i Tyskland. Steinmeier er Tysklands president som vanligvis ikke "blander seg i 

den daglige politikken." Han er statens øverste representant. Med talen vil han etter eget utsagn 

hjelpe å styrke tilliten til de folkevalgte. I disse dagene kan vi samtidig registrere at det regjerende 

konservative parti (CDU/CSU) har mistet oppslutting i meningsmålingene. Det står flere utfordringer 

for landet på listen av det som burde være bedre, blant annet vaksine-tilgang og plasser i syke- og 

pleiehjem. Det er flere spørsmål som ikke fungerer slik de burde. Utfall av høstens Parlamentsvalg blir 

mer og mer usikker. Det er å anta at der kommer en overraskende forandring etter Angela Merkels 

(CDU) flerårige regjeringstid som kansler i Tyskland. 

 

Større satsing på tysk klimapolitikk/miljøpolitikk 
Tyskland er kommet med planer om bidrag for fremtidig klimapolitikk. I Tyskland har det startet en 

viktig klimadebatt. Spesialister peker på oppvarmingen av jorden, i vårt tilfelle med fokus på særlig 

Tyskland. Vitenskapsfolk sier at det er lite tid til avgjørende forandringer som siste sjanse. Dette 

tema vil øke av betydning i de kommende månedene, særlig før Forbundsdagsvalget i september, 

men ikke bare på grunn av valget. In magasinet "Der Spiegel", nr. 20 av 15. mai 2021, står det en 

meget interessant bakgrunnsartikkel med uttalelser av klimaforskeren Professor Rockström (sidene 

102 til 106). Vi anbefaler å lese hele denne saken fordi den angår oss alle i Europa og også globalt. 

Dette er et viktig punkt i regjeringens politiske og økonomiske politikk, og alle som er interesserte 

bør følge med hva som bestemmes i året 2021 og utover det som allerede er sagt. Vi skal i en senere 

melding gi en informasjon om helheten i denne viktige politikken. Regjeringen starter med å gå på 

en praktisk måte inn i det som kalles "Kohleausstieg". Det betyr at de første kullgruver 

(produksjonsbedrifter) vil bli lagt ned. Spørsmål som ennå må besvares er: hvordan ser den faktiske 

kjøreplanen ut og kostnadene. Det finnes forskjellige utsagn. Vi kommer tilbake til det når 

situasjonen er klarere. Det som er klart er at regjeringen generelt satser på strøm/energi gjennom 

økostrøm inntil 2030. I 2022 skal også de siste kjernekraftverk i Tyskland slutte å produsere. Hvordan 

det generelle tap skal finansieres, er ikke klarlagt enda. 
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Supervalgåret i Tyskland 
Våren 2021 

Angela Merkel har informert om at hun ikke vil fortsette som Forbundskansler etter høstens valg. Det 

er en side av saken i dag. Det er blitt valgt en ny leder for CDU, Armin Laschet. Det er lite tid før det 

store valget (Forbundsdagsvalg), -bare seks måneder. I det siste er støtten til Laschet og partiet CDU 

sunket drastisk. CSU, søsterpartiet i Bayern, har det heller ikke lett. Vi vet at Tyskland har siden slutten 

av krigen et føderalistisk statssystem. Dermed avgjør delstatene f.eks. i helsevesenet hva som skal skje 

fremover i sin delstat. Det meldes i tyske medier at de langt over 50 millioner tyskerne er meget trøtte 

av strenge Corona-regler i enkelte delstater som hindrer et hittil vant fritt og åpent samfunn, særlig i 

byene. Det liker ikke befolkningen stort sett. Det er kommet flere demonstrasjoner i det siste. Nå blir 

det kjent at en del konservative politikere har tjent mye penger på å "formidle" kjøp og salg av  

nødvendige masker (munnbind) til millioner av mennesker, produsert i Tyskland av enkelte 

produsenter. Dette har i disse dager og ukene ført til en politisk krise. Noen av de valgte politikerne 

har måttet gi opp sitt politisk mandat på denne bakgrunnen med håndteringen av pandemien hvor 

det blir påstått at de har tjent mye penger personlig. Utfordringen her: spesielt store pengesummer 

skal ha blitt innkassert av noen parlamentsmedlemmer. I det siste ble det klart at lederen for det 

konservative partiet CDU (Kristdemokratene) heter Armin Laschet. Lederen for partiet CSU som leder 

av søsterpartiet i Bayern, Markus Söder har inntil konkurrert med Armin Laschet. Nå har de to bestemt 

at Armin Laschet, som leder for sitt parti i delstaten Nordrhein-Westfalen, skal stå som den 

konservative partiets mål i valgkampen til høsten. Et viktig emne som vil stå sentralt i valgkampen er 

klimapolitikken. Dette vil også vi berette nærmere om. Nå i begynnelsen av juni vant det konservative 

parti CDU (kristdemokratiske union) det siste delstatsvalg før Bundestagswahl (Forbundsdagsvalg) i 

september. Det var i Sachsen-Anhalt (i øst).  Partilederen der er Reiner Haseloff, (CDU). Dette tolkes i 

Tyskland slik at CDU kan sannsynligvis - om valgresultatet ender i denne retningen, beholder posten 

og dermed ledelsen i regjeringspartiet etter kansler Angela Merkel (CDU). Hun vil etter eget utsagn 

tre tilbake etter høsten Forbundsdagsvalg. Denne antakelsen forutsetter at de konservative 

søsterpartiene CDU og CSU (kristelig sosiale union i Bayern) vil ha flertall blant partiene som 

konkurrerer for å lede i Tyskland etter kansler Merkel. Det kan være at det bli en regjering i koalisjon 

med et annet parti fra sentrum. Selve valgresultatet som vil komme frem til slutt er i dag ikke å forutse.   

En regjering i Tyskland kan etter parlamentsvalget selvsagt også regjeres av flere partier som vil 

danne en koalisjon sammen. Men dette er for tidlig å spå om. 

  

Tysk politikk i Arktis 
Også denne saken krever en detaljert bidrag som vi vil sammenfatte med nyere fakta i året 2021. 

Hittil har særlig Greenpeace engasjert seg. Vi kommer tilbake til dette. 

 

Europa og Tyskland 2020/2021 
Fra 2020 av har det herjet i Europa og spesielt i det tett befolkede Tyskland (ca. 85 millioner 

innbyggere) Corona-pandemien. Tyskland har siden 1949 (grunnloven etter 2. verdenskrigens slutt) et 

delstats system (føderalisme). Noen utfordringer besluttes ikke uten videre sentralt i 

Forbundsregjeringen i Berlin (Bundesregierung), men i henhold til delstatsregjeringens vurdering og 

avgjørelse. Dermed eksisterer det forskjeller. Det gjelder bl.a. helsepolitikken og det gjelder fremdeles 

i dag. Regjeringen har prøvd å få til forskjellige beslutninger i denne forbindelse i løpet av 2020, men 
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antall Corona smittede har ikke kunnet reduseres nevneverdig. Utenriks- og Sikkerhetspolitikken 

avgjøres sentralt av Forbundsregjeringen i Berlin. Det er blitt gjennomført flere møter mellom 

delstatsregjeringen ledelse og f.eks. Forbundsregjeringens leder (Kansler Angela Merkel og andre) i 

2020 og 2021. Da situasjonen med infeksjon av denne pandemien til tross for strenge tiltak fremdeles 

er et problem har regjeringen innført i det siste strenge tiltak 2021 og kalt situasjonen 

"katastrofetiltak". Når det inntreffer en slik situasjon, har regjeringen anledning til å innføre strengere 

regler overfor befolkningen for å hindre at menneskene beveger seg ute i byer og andre steder (shut 

down). Dette er blitt innført allerede i slutten av 2020 og varer fremdeles. Dette gjelder bl.a. strengere 

regler for å bære ansiktsmasker og mye annet. En annerledes situasjon enn i et sentralt regjert land 

som Norge. Ved et stort møte mellom delstatenes ledere og regjeringen i Berlin den 19. januar 2021 

som varte i flere timer, er man ikke kommet helt til mål heller. Denne utviklingen bør følges med av 

fremover. Reglene for elevenes tilstedeværelse  på skolene var åpenbart et spesielt vanskelig problem 

som ikke kunne løses (foreløpig utvidelse av "lockdown" inntil 14. februar 2021). Den nåværende 

Kansler Angela Merkel har gitt beskjed at hun vil gå av ved Forbundsdagsvalget til høsten. Hun har 

sittet ved makten siden 2007. Dermed er regjeringsspørsmålet fremover etter parlamentsvalget 

åpent. Hittil har de konservative (CDU/CSU) regjert i en koalisjonsregjering sammen med 

sosialdemokratene (SPD). Dette vil sannsynligvis bli annerledes etter høstens Forbundsdagsvalg 2021. 

Andre viktige partier i Tyskland er "De Grønne". men også AfD (Alternative for Tyskland), 

Venstrepartiet (Die Linke) og FDP (liberale). Det gjelder å følge med. Det er planlagt flere delstatsvalg 

i Tyskland i 2021. 

 

22.07.2011 
Det er nå 10 år siden Norge opplevde et overraskende terrorangrep i hovedstaden Oslo og senere på 

en øy («Utøya») på en innsjø i nærheten utenfor byen. Dette skjedde 22.07.2011, nå for 10 år siden. 

«Utøya» er forsamlingssted og feriemål særlig for de norske sosialdemokratenes ungdom.  Det 

terrorangrep i juli i 2011 blir i år utgangspunkt for en rekke offisielle minnetaler fra fremstående 

politikere og ledere i mange organisasjoner, det både i Oslo og på øya. Hva skjedde? Den dagen drepte 

en ung mann, Andres Behring Brevik, begge steder mange mennesker. En fullstendig uvant situasjon i 

Norge. Folk flest har ennå ikke kommet over denne hendelsen. Gjerningsmannen sitter siden 2011 i 

forskjellige fengsler. Hele denne saken er vanskelig å forstå – hverken for den norske befolkingen eller 

for andre. Dagsavisen Aftenposten i Norge skriver nå i juni 2021 i en større artikkel om saken som 

overskrift: «Terroristens historie er en historie om det norske utenforskapet» (22. juni 2021). Avisen 

beretter bl.a. om tre forskjellige bøker som hittil er blitt utgitt i Norge, dels utgitt av forskerne. 

Stikkord: Breivik angrep demokratiet, dessuten var det et angrep mot venstresiden og det 

flerkulturelle felleskap. For å forstå mer av det som skjedde den gangen, bør det leses en del av 

faglitteraturen som er omtalt nå i disse dagene i norske aviser. Det kan nok også være av interesse å 

følge med i talene ved anledningen av årsmarkeringen. Fagfolket peker på at den unge mannens 

manglende «identitet» og egne bånd til andre mennesker (og tilknyttingsforstyrrelse), er en del av 

forklaringen for hendelsen. I norske medier kan en i disse dager lese og senere høre mer om den hittil 

uforståelige hendelsen i 2011. Mye handler nok særdeles om såkalt «utenforskapet». Leserne som er 

interessert i denne saken bør nok sette seg i uttalelsene fra fagfolket og dermed forstå bedre hva som 

hendte den 21. juli 2011 og 10-års-markeringen i år.  
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Korona restriksjoner i Norge sommeren 2021 
Myndighetene i Norge har bestemt at fra mandag, 05. juli 2021 av, gjelder de fleste europeiske land 

som "grønne". Det er betyr at det ikke lengre er krav til testing før man reiser ut av landet og heller 

ikke når man kommer hjem. Norske medier beretter om dette. Ansvarlig departement her i landet er 

Helsedepartementet. Reisende må fremdeles på retur fra utlandet la seg teste på grensen ved 

ankomst. Det gjelder visst bare de som ikke er full vaksinerte. Disse nye reglene kalles "grønne" og 

gjelder for følgende reiseland i Europa: Belgia, Bulgaria, Estland, Frankrike Færøyene, Grønland, 

Hellas, Island, Kroatia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Romania, San Marino, 

Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike. En del land som bl.a. 

for Irland og andre kalles for oransje og røde slik som det også gjelder i EU (rød står for eksempel for 

Andorra, Spania og Storbritannia). Utviklingen bør forfølges regelmessig fremover (hovedkilde 

Aftenposten av 03. juli 2021). 

    

NATO i 2021 
I juni 2021 har det funnet sted et NATO-toppmøtet. Her møtte den nye amerikanske presidenten den 

russiske kollega W. Putin. De hadde møttes for noen år siden i andre posisjoner. Ved dette møte av 

lederne i NAT0 ble det i særdeleshet fremhevet at NATO landene må nøye observere kinesisk politikk 

nå og inn i fremtiden. Det oppsto en del uenighet om kontakten med Kina fra NATO-landenes side bør 

holdes på en tilbørlig måte eller ei. Vi vil observere disse forhold nærmere i fremtiden og oppfordrer 

våre lesere også til det. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg møtte US-president Joe Biden 

personlig i Washington. 

 

G7 i 2021   
Også det såkalte G7-møtet - et møte mellom den såkalte rikeste gruppen av demokratiske industriland 

i verden (Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA) fremhevet betydningen av 

et samarbeid med Russland og dens president. Dette er ikke lett, fordi den russiske presidenten har 

en meget kritisk holdning i dag mot de vestlige industrilandene. Putin møtte Joe Biden nå i juni til et 

personlig møte i Genève etter mange år. Utviklingen videre er noe uklar fordi Putin har en noe 

reservert holdning mot de vestlige demokratier. Samtidig blir det rapportert i vestlig presse at tonen 

mellom de to presidentene skjedde med en god og noe optimistisk tone. Begge land ble enige om å 

sende igjen ambassadører til hverandres land. Det skal kunne redusere spenningene mellom landene. 

Vi her i Nord må nok også følge denne utviklingen fremover. 

 

Presidentskiftet i USA 
Den 20. januar 2021 forlot tidligere president Donald Trump Washington med fly sammen med sin 

kone. Han ville ikke delta i det formelle presidentskiftet den samme dagen. Ny president Joe Biden 

(den 46. president i USA) er formelt valgt med et flertall og oppnevnt om ettermiddagen til denne 

stillingen den 20. januar 2021 i Kapitol. Joe Biden er født i 1942. Den 06. januar hadde konservative 

"radikale grupper" stormet denne bygningen. Denne voldshandlingen har vakt oppsikt verden over. 

Det gjelder også her i Europa. Tidligere president Donald Trump nekter å ha noe med dette å gjøre, 

selv om det finnes dokumentasjon som peker i denne retningen. Den nye presidenten Joe Biden 

understreket i sin første tale til nasjonen etter de senere dramatiske dager sitt motto: "Jeg jobber for 
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seier for demokratiet". Han vil være presidenten for alle amerikanere, fremhevet han også. Han vil 

delta å overvinne avstanden mellom folket med forskjellig politisk bakgrunn. På sin side har 

President Biden en kvinnelig stedfortredende president, Kamala Harris, I USA blir det fremhevet at 

hun er den første kvinnen i en slik posisjon og kommer med sin familiebakgrunn fra Jamaica og India. 

Biden lovet også en "nystart" for USA. Det er en del saksområder som Biden vil konsentrere seg 

spesielt om så raskt som mulig. Det gjelder først og fremst tiltak mot Coronavirus, rasisme og 

klimapolitikken. Også USAs internasjonale avtaler, som for eksempel samarbeid i NATO og flere 

avtaler skal det jobbes med.  

 

Angrepet på Capitol Hill i USA 
Det har vært politisk kaos i USA etter voldelige demonstrasjoner mot Capitol Hill (Kongressbygningen) 

i Washington 7. januar 2021. Hendelsene i USA, som er nå en supermakt i krise, vekker oppsikt verden 

over. Angela Merkel reagerte sterkt på angrepet i en tale hun hold for forbundsdagen (Deutscher 

Bundestag) i etterkant av hendelsene. Det er fortsatt uklarheter med hva som skjer med president 

Trump og innsettelsen. Det vurderes fra flere hold at Trump bør avsettes før 20. januar. Trump påstår 

fremdeles at hans valgresultat ble «stjålet» og han mener at han har vunnet presidentvalget. Mange 

utfordringer foreligger for den nye presidenten, Joe Biden. Han vurderer situasjonen blant annet slik: 

"Dette er et angrep mot demokratiet". Han har mange vanskelige oppgaver å løse.  

 

Utvikling i USA. Trump gir ikke opp 
Vi har registrert at president Donald Trump (konservativ, republikaner) ikke er blitt gjenvalgt i USA til 

tross for hans slogan "Make America great again". Ny president er Joe Biden (demokratisk parti). Man 

betegner de amerikanske velgerne som splittet Bakgrunn for det er noe komplisert og har bl.a. med 

en voldelige stormen fra en rekke demonstranter mot parlamentsbygningen å gjøre. Det gjelder å 

følge nøye med i det som vi hende i fremtiden frem til kommende valg om noen år. Trump har som 

mål å vinne som president igjen, om han lykkes, er i dag et åpent spørsmål- Han sier i dag etter 

frifinnelsen av senatet: "Jeg ser frem til å fortsette vår utrolige reise sammen for amerikansk storhet" 

(sitert i Aftenposten den 15. februar 2021). Trump var anklaget å ha ansvar for den voldelige stormen 

mot det amerikanske parlamentet. På 26-02. sto det i internasjonale nyheter at støttespillerne av 

tidligere president Trump vurderer nå til våren å storme igjen å storme Kapitol i Washington og 

sprenge hele bygningen. Det inkluderes etter meldingen at Kongress-medlemmer kan miste livet ved 

dette. Vi husker at på 06. januar hadde ca. 800 tilhengere av Trump skaffet seg voldelig adgang til 

bygningen. Hittil er det ikke skjedd noe slikt. Den 28. februar har Trump holdt sin første offisielle tale 

etter at han måtte forlate det Hvite Hus. Han vil etter utsagn fra USA vise at han fremdeles mener å 

sitte med makten gjennom det republikanske parti i USA. Observatører beretter også at det 

republikanske partiet nå er splittet internt angående retningen partiet skal gå inn i fremtiden. 

 

Italia har fått en ny regjering 
Italia har fått en ny regjering. Mario Draghi ble nylig utpekt som ny ministerpresident i Italia. Han var 

tidligere sjef for dem Europeiske Sentralbanken (EZB). Nå i februar har han overtatt ledelsen av den 

nye regjeringen. Italia sliter både med pandemien og med en tung økonomisk krise. Draghi leder et 

kabinett av i alt 23 ministre fra forskjellige partier og også av økonomiske eksperter, bl.a. den 
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erfarne fagmannen D. Franc, generaldirektør av den italienske sentralbanken. Også partiet "fem 

stjerne" skal gi støtte til den nye regjeringen av Draghi. Det er en del viktige utfordringer som den 

nye regjeringen skal løse.  

 

Avtale med Storbritannia (Brexit)  
Avtale mellom EU og Storbritannia (Brexit) er nå i havn. Også her må vi først studere hva denne avtalen 

i siste øyeblikk betyr for våre land. 

 

Nord Stream 2 
Nord Stream 2 pipeline, også dette må følges med noe nærmere. Vi bør være oppmerksomme på 

bevegelsene mellom Norge og Tyskland i Østersjøen, stikkordet: Nordstream, vi bør passe på hva som 

utvikler seg mellom Tyskland og Norge. Det er for tidlig å skrive en avrundet sak om dette.    


