
Aktivitetsmöte: ”Drygt två år med Trump – vad händer nu”  
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Det var många som hade trotsat de 

ishala gatorna och slaskvädret för att 

komma och lyssna denna dag.  

Salen fylldes alltmer och till sist var vi 

ca 100 intresserade som fyllde aulan. 

 

 

Vår klubbmästare Britt-Marie 

introducerade dagens föreläsare, 

publicisten och diplomaten Olle 

Wästberg, som bland annat från sin 

tid som generalkonsul i New York är 

väl insatt i USAs politik. 

 

 

Olle började med att berätta att 

varken han - trots sin bakgrund - eller 

någon annan har en aning om vad 

som ska hända, så länge Trump är 

president.  

Ett av hans vallöften var att vara 

”unpredictable” (oförutsägbar) och 

det löftet håller han verkligen… 

 

Vad kan man ändå veta om 

fortsättningen?  

Trump kommer inte att bli avsatt, 

trots att det finns några teoretiska 

möjligheter:  

-Rriksrätt (impeachment), men då 

krävs 2/3 majoritet i Senaten, vilket 

inte finns.  

-Är han oberäknelig? Det måste i så 

fall bedömas i en personlig under-

sökning, vilket han inte tillåter. 

-Om han begår ett allvarligt brott 

såsom t.ex. landsförräderi. 

Inte heller kommer han att avgå 

frivilligt. Han förbereder redan sin 

valkampanj inför 2020 med ”Keep 

America Great” som slagord. 

”Make America Great” var slagordet 

vid förra valet… 



 

 

 

Trots att många i omvärlden 

skakar på huvudet åt alla 

Trumps lögner, felsteg och 

klumpigheter är han 

förvånansvärt omtyckt i USA. 

Hans popularitetssiffror är 

visserligen inte så höga, men 

det är rätt normalt för sittande 

president under mellanvals-

perioden. 

Hans väljare, som inte kände 

sig sedda utan snarare 

föraktade av det politiska 

etablissemanget, gillar att han 

talar direkt till dem via Twitter, 

där han har nära otroliga 58 

miljoner(!) följare. 

Denna känsla av oförrätt gör 

det troligt att de mangrant 

kommer att rösta för Trump 

också i nästa val. 

Efter Trumps tal till nationen 

(State of the Union) härom-

dagen fick han faktiskt över 

hälften av tittarna att lämna 

positiva omdömen.  

Man uppskattar tydligen vissa 

av de åtgärder han har 

vidtagit såsom dispens för 

kolbrytning, oljeborrning i 

Mexikanska golfen, skatte-

sänkningar, stoppat handels-

avtal med Kina m.m. Dessa 

åtgärder verkar kortsiktigt 

positiva men kan slå tillbaka 

hårt vid en ev kris. 

 

Vad som kommer att hända 

under Trumps fortsatta 

presidentperiod, det fick vi 

inget svar på. Det är alltså - 

som han lovade - helt 

oförutsägbart… 

 



 

 

 

Om du vill läsa mer om och av Olle kan du gå in på hans hemsida www.wastberg.se.  

Där kan man också anmäla sig som prenumerant på hans nyhetsbrev. 

 

 

 

 

 

 

Efter avslutat föredrag svarade 

Olle beredvilligt på frågor från 

publiken. 

 

Det märktes att intresset och 

engagemanget för ämnet var 

stort. 

 

 

 

 

 

 

 

Till slut blev Olle avtackad med 

en chokladask och varma 

applåder efter en mycket 

givande analys av läget. 

Många passade sen på att 

lämna sin mejladress för att bli 

prenumeranter på Olles 

nyhetsbrev. 

Det kommer att bli intressant att 

följa vad som händer framöver… 

http://www.wastberg.se/

