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Kina, Russland, USA

Kina har like stor marine som USA, aggressiv aktør

Russland er aktiv med militærmakt mange steder

USA informerer ikke UK, Fr rike eller NATO, 
unilateral militær aktør 



Eks: Iran-angrepet 3.1.2020

USA tar stor risiko, kan få ‘gevinst’, forkjøpsangrep (art 51 FN 
pakten)

I «krig» med Iran siden 1979

EU – igjen på sidelinjen med sin ‘dialog’-linjen

Stoppe Iran fra å få atomvåpen, også hvis det innebærer ‘krig’



Hvorfor ‘krig’ i anførselstegn? Nye 5 C

Cooperation, competition, coercion, confrontation, 
conflict (armed)

Foregår samtidig – men Europa kan kun de to 
første? 



Stormaktsrivalisering under globalisering
Kina øker sin økonomiske og militære makt raskt, 

handelskrig

Russland har kun militærmakt, men satser på den –

provoserer Norge (øvelser, jamming, mye flyaktivitet)

USAs sikkerhetsstrategi: beholde primacy –

motstridende utspill fra Trump

Europa er i limbo: polarisering og fragmentering, 

Brexit



USA – ekstrem grad av indre polarisering

Trump som problem men NATO trår vannet

Forholdet til Kina – opp og ned, Huawei-caset: Europa må 
følge USA der det gjelder sikkerhet

Polariseringen i amerikansk politikk er faretruende høy

Ingen klare linjer om noe; stadige utspill og konflikter

Gjenvalg av Trump sannsynlig



Brexit/EU – endelig en løsning etter valget?
Ekstremt splittet UK – politisk nedsmelting 

Johnson har en strategi, men den heter ‘chicken’

US og UK søker sammen – hva med Norge?

EUs BATNA: ikke interessert

Tre års ‘forhandlinger’ uten resultater  - hvordan er det mulig?

Dyp polarisering innad i Uk, mellom UK og EU, innad i EU



EU og Frankrike

Minus UK er EU en stormakt mindre, kan ikke tale for Europa i 

verden

Macrons Fr rike er ekstremt polarisert – demontrasjoner som 

ikke tar slutt

Men Fr rike er den sentrale aktør militært i EU, og mot sør

Militært sett er Fr rike viktigere enn før



EU må samle seg – hvordan?

Indre marked samler, overnasjonalitet splitter

Samarbeid med britene essensielt

Styrket Europa for å balansere Trumps USA


