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Kapittel 1. Innledning 

 

1.1 Bakgrunn 

Klimakonvensjonen, United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 

ble fremforhandlet og vedtatt under FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 

1992. Konvensjonen er en rammekonvensjon som har som mål å bekjempe klimaendringer 

ved å redusere utslipp av gasser som kan påvirke klimaet på jorda (klimagasser). 

Klimakonvensjonen inneholder ikke bindende forpliktelser om begrensning av utslipp, men 

sier at målet er å stabilisere konsentrasjonen av klimagasser.  

       Partsmøtet, Conference of the Parties (COP), er klimakonvensjonens høyeste organ. 

Klimakonvensjonens parter møttes for første gang i Berlin i 1995 (COP 1). Under dette møtet 

ble det bestemt at man skulle fremforhandle en mer forpliktende avtale om klimagassutslipp; 

det såkalte Berlin-mandatet. Det ble også bestemt at utviklingslandene ikke skulle pålegges 

bindende restriksjoner på klimagassutslipp i denne omgang.  

       Som et resultat av forhandlingene som startet i Berlin, ble Kyoto-protokollen 

ferdigforhandlet og vedtatt under det tredje partsmøtet (COP 3) i Kyoto i Japan i desember 

1997.  

       Partene i konvensjonen er delt inn i 3 kategorier med ulike forpliktelser. Partene i 

konvensjonens Annex Ι består av industrilandene, inkludert land med overgangsøkonomi. 

Disse partene forplikter seg blant annet til å vedta nasjonale klimastrategier og gjennomføre 

tiltak i samsvar med disse for å begrense sine utslipp av klimagasser og øke opptaket av slike 

gasser. En undergruppe av partene som inngår i Annex Ι er oppført i konvensjonens Annex ΙΙ. 

Disse partene består av industriland unntatt land med overgangsøkonomi. Disse partene har 

større finansielle forpliktelser. Den tredje kategorien utgjøres av de øvrige partene i 

konvensjonen, det vil si de som ikke inngår i Annex Ι, og som ikke har tilsvarende 

utslippsmessige eller finansielle forpliktelser. Denne gruppen av land består hovedsakelig av 

utviklingsland (St.prp. nr 49 (2001-2002)).  

       Kyoto-protokollen innebærer at industrilandene skal redusere sine samlede utslipp med 

5.2 prosent i forhold til 1990-nivå innen perioden 2008-2012. Hvert enkelt industriland 

tallfestede utslippsforpliktelser å forholde seg til. Disse varierer fra 8 prosent i reduksjon til 10 

prosent i økning. EU må redusere utslippene med 8 prosent, mens USA måtte ha redusert sine 

utslipp med 7 prosent (Wikipedia 2008h).  
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       I mars 2001 erklærte president George W. Bush at USA ikke skulle ratifisere 

Kyotoprotokollen fordi det kunne skade amerikansk næringsliv. I tillegg mener han at det er 

urettferdig at land med så stor velstandvekst som India og Kina ikke omfattes av 

utslippsreglene (Bush 2001b).  

       Bushs begrunnelse bygger på Byrd-Hagel-resolusjonen som ble enstemmig vedtatt i 

Kongressen i juli 1997, et halvt år før Kyoto-møtet. Resolusjonen sier at Senatet ikke vil 

ratifisere en global klimaavtale som ikke omfatter utviklingsland eller som vil kunne være en 

alvorlig økonomisk belastning for USA. Utviklingslandene har ingen forpliktelser til å 

redusere sine utslipp i denne omgang, og deres andel av de globale utslippene er forventet å 

øke på grunn av sterk og langvarig økonomisk vekst. Resolusjonen fastslår at USA ikke skal 

signere noen klimaavtale som ikke innebærer forpliktelser og tidsfrister for utviklingsland så 

vel som industriland (Byrd og Hagel 1997). 

       Kyoto-protokollen er historisk i den forstand at den er den første juridisk bindende 

internasjonale avtale med spesifikke forpliktelser om reduksjoner i utslipp av klimagasser 

(St.prp. nr 49 (2001-2002)). For at protokollen skulle tre i kraft, krevdes det at minst 55 land 

med minst 55 prosent av utslippene i 1990 ratifiserte den. Russlands daværende president 

Vladimir Putin underskrev Kyoto-protokollen i november 2004. Dermed trådte protokollen i 

kraft 16. februar 2005, etter å ha blitt ratifisert av 127 land (Wikipedia 2008h). I desember 

2007 var USA og Kasakhstan de to eneste landene som ikke hadde ratifisert.  

 

 

1.2 Problemstilling 

Problemstillingen i denne oppgaven er:  

 

”Hvilke hovedfaktorer var med på å avgjøre at USA ikke ratifiserte Kyoto-protokollen”? 

 

USA stod for 36 prosent av industrilandenes samlede CO2-utslipp i 1990 (Statens 

forurensningstilsyn 2006), og er det landet som sammen med Kina slipper ut mest CO2. 

Videre er USA verdens mektigste stat. Det vil derfor være av stor betydning for 

klimaregimets effektivitet hvis USA blir med. Hvis USA hadde ratifisert, hadde det vært 

lettere å få med andre land som slipper ut mye klimagasser, som for eksempel Kina og India, 

med i et samarbeid om å redusere utslippene. Av den grunn kan det være nyttig å se på 

årsakene til at USA ikke ratifiserte Kyoto-protokollen, ettersom man kan finne ut av hva man 

må gjøre neste gang for å få med USA. 
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       Arbeidshypotesen er at USA ikke ratifiserte Kyoto-protokollen fordi de fryktet over at 

den ville ha kostet for mye, og at de økonomiske konsekvensene ville ha svekket USAs 

hegemoniske makt ytterligere. 

 

 

1.3 Fremgangsmåte 

Utgangspunktet for analysen er Robert D. Putnams teori om tonivåspill. Ved å bruke denne 

teorien, prøver jeg å få et innblikk i hva som er med på å avgjøre USAs holdning til Kyoto-

protokollen. Ettersom et av argumentene mot å ratifisere Kyoto-protokollen var at 

utviklingslandene ikke er knyttet til avtalen, har jeg også brukt Sevasti-Elini Vezirgiannidous 

teori om relative gevinster. Som vi skal se, så passer teoriene relativt godt til å løse 

problemstillingen ovenfor.  

 

 

1.3.2 Teori 

I følge Moravcsik (1993) antyder teorien om tonivåspill et sett av fundamentale begrep, 

spørsmål og antagelser som vil gjøre det lettere å strukturere en analyse av internasjonale 

forhandlinger. Analysen i denne oppgaven antar at statene er suverene demokratier der 

regjeringen ikke kan inngå internasjonale avtaler uten støtte fra folket. Staten blir ikke sett på 

som den eneste aktøren i forhandlingsprosessen, men aktører på ulike nivåer er også med. 

Tonivåspillet understreker den tydelige sammenhengen mellom nasjonale og internasjonale 

drivkrefter i utformingen av en stats utenrikspolitikk.  

       Vezirgiannidous teori om relative gevinster antar at det forekommer en maktkamp 

mellom stater. Analysen i den oppgaven antar at USA er bekymret for å få svekket sin relative 

makt i forhold til Kina. 

 

 

1.3.3 Empirisk 

På grunn av oppgavens omfang, har det vært vanskelig å bare ha benyttet meg av 

primærkilder. For å få et dypt innblikk i det politiske maktspillet i USA, måtte jeg ha trengt 

mye mer tid og ressurser. Jeg har derfor også brukt allerede foreliggende litteratur. Selv om 

denne type kilde er sekundær, ser jeg på mye av den foreliggende litteraturen som en god 

erstatter til de primære kildene. Flere av forfatterne av de sekundære kildene har brukt 

primærkilder. En av dem, en som jeg ofte har henvist til, er Dana Fisher. I sin studie intervjuet 
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hun flere sentrale aktører for å få svar på det hun undersøkte.  Et annet eksempel er 

Vezirgiannidou. Han var til stede under alle høringene i Representantenes Hus og Senatet som 

angikk Kyoto-protokollen, klimaendringer og forholdet mellom USA og Kina. Jeg har også 

brukt anerkjente tidsskrifter, som for eksempel Cicero. Videre har jeg leste 

stortingsproposisjoner og regjeringserklæringer. Dette ser jeg på som sikre og seriøse kilder. I 

tillegg har jeg brukt en del aviser og informasjon på internett. De avisene jeg har brukt, er 

enten seriøse, som for eksempel Aftenposten og Dagens Næringsliv, og/eller i samsvar med 

annen kilde. Dette gjelder også de kildene jeg har funnet på nettet.  

        Av primærkilder har jeg sett på diskusjoner, høringer og uttalelser fra Senatet og Bush, 

samt offentlige dokumenter som for eksempel USCC og diverse hjemmesider på internett.  

        Jeg har prøvd å analysere og trekke konklusjoner ut fra de opplysningene og 

resonnementene som jeg fant. 

 

 

1.4 Disposisjon for oppgaven 

I kapittel 2 redegjør jeg for amerikansk klimapolitikk fra Bushs avvisning av Kyoto-

protokollen og fram til da avalen trådte i kraft. Først ser jeg på amerikanernes atferd under 

klimakonferansene. Deretter ser jeg på to alternative klimaavtaler som USA har inngått; 

Stillehavspakten og Washington-deklarasjonen. Jeg går så inn på hva som kjennetegner 

amerikansk klimapolitikk på nasjonalt nivå. Her nevnes utvikling av teknologi og avtaler og 

frivillige tiltak på delstats- og lokalt nivå.  Til slutt ser jeg se på Kongressens holdning, og om 

endringer i Kongressens sammensetning har ført til en ny holdning til klimatiltak. 

       I kapittel 3 forklarer jeg fire andre avtaler som USA har ikke ratifisert. League of Nations 

(Folkeforbundet), The Charter for an International Trade Organization (ITO), The law of the 

sea (Havrettskonvensjonen) og Convention on Biodiversity (Konvensjonen om biologisk 

mangfold). Formålet er å undersøke om det er likhetstrekk mellom disse fire avtalene og 

Kyoto-protokollen. 

       I kapittel 4 diskuterer jeg økonomiske årsaker til at USA ikke ratifiserte Kyoto-

protokollen. Jeg drøfter her for og imot at en ratifisering ville ha skadet amerikansk økonomi.   

       I kapittel 5 prøver jeg å forklare USAs holdning til Kyoto-protokollen ved hjelp av 

Putnams modell om tonivåspill. Jeg vil her prøve å vise at det er en sammenheng mellom 

nasjonal og internasjonal politikk, og at sammensetningen av aktører og interesser på 

nasjonalt nivå er med på å påvirke USAs holdning til Kyoto-protokollen. 
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       I kapittel 6 søker jeg å forklare USAs beslutning om ikke å ratifisere Kyoto-protokollen 

ut fra USAs rolle som hegemon og utfordringen fra Kina.  

       Syvende og siste kapittel inneholder en oppsummering og en konklusjon. 
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2. Amerikansk klimapolitikk: Fra Bushs avvisning av Kyotoprotokollen og 

fram til da protokollen trådte i kraft 

 

2.1. Innledning 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for hva som er typisk for amerikansk klimapolitikk. Ved å 

se på hva som kjennetegner USAs klimapolitikk, kan det være lettere å forstå hvorfor USA 

ikke ratifiserte ikke ratifiserte Kyoto-protokollen.  

       Jeg vil først redegjøre for amerikanernes atferd under klimaforhandlingene som har 

funnet sted etter at Bush avviste Kyoto-protokollen. Jeg vil så redegjøre på to alternative 

avtaler som USA har inngått. Deretter forteller jeg litt om amerikansk klimapolitikk på 

nasjonalt nivå. under dette punktet nevnes utvikling av teknologi og avtaler og frivillige tiltak 

på delstats- og lokalt nivå. Til slutt ser jeg på Kongressens holdning til klimatiltak. 

 

 

2.1 Amerikanernes atferd under klimaforhandlingene 

Klimakonvensjonens sjette partsmøte ble holdt i Bonn i juli 2003. Dette møtet var det første 

etter at Bush‟ ble president og etter at han hadde forkastet Kyoto-protokollen. USAs 

delegasjon nektet å delta i forhandlingene relatert til protokollen, og valgte å være på møtet 

som observatører. Dette skjedde også under klimakonferansen i Marrakech på høsten samme 

år (Wikipedia 2008h).  

      Under klimakonvensjonens åttende partsmøte i New Dehli gjorde USA helomvending og 

støttet utviklingslandene. Den viktigste begrunnelsen til USA trakk seg fra Kyoto-protokollen, 

i tillegg til forventede negative konsekvenser for USAs økonomi, var at utviklingslandene 

ikke forpliktet seg til utslippsbegrensninger. I New Delhi støttet USA utviklingslandene og sa 

at det var for tidlig å snakke om forpliktelser etter 2012. 

       Under partsmøtet i Buenos Aires i desember 2004 var de amerikanske representantene 

ivrige på å vise at USA var aktive i klimaproblemet ved å legge fram sine egne 

forskningsprogrammer.  Det ble vist til at det ble satset på fornybar energi, og at de forsket på 

hydrogen fra fossile, kjernefysiske og fornybare kilder. Forskningsprosjektene får statlig 

støtte i milliardklassen. Videre fremhevet man de frivillige programmene. I tillegg fremhevet 

de at de satset på avansert teknologi. De påpekte også at de av og til har bidratt til over 

halvparten av finansieringen av IPCC, men at de ikke ønsker å være under IPCC av politiske 

årsaker (Gran: 2004). 
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       FNs klimaendringskonferanse (COP 11) var en global begivenhet som fant sted i 

Montréal i 2005. Møtet, COP 11 var det første Meeting of the Parties (MOP) til Kyoto-

protokollen siden deres innledende møte i Kyoto i 1997. Det var derfor en av de største 

mellomstatlige konferansene om klimaendringer noen gang. Begivenheten markerte at Kyoto-

protokollen skulle tre i kraft (Wikipedia 2008h) Kyoto-protokollens artikkel 3.9 slår fast at 

partene skal ta fatt på forpliktelser etter utgangen av Kyoto-protokollens virketid i 2012. 

Amerikanerne gjorde det allerede ved oppstarten av forhandlingene klart at han heller ikke 

denne gangen vil ha videre forpliktelser på agendaen. Videre sa de at de amerikanerne ikke 

tror på tallfestede mål og tidstabeller. Amerikanske klimaforskere og den amerikanske 

delegasjonen til Montreal-konferansen tror imidlertid at de tiltakene som er underveis, til 

syvende og sist vil føre til utslippsreduksjoner. 

       Under klimaforhandlingen på Bali, ga USA etter for å forhandlinge om forpliktende 

utslippskutt etter 2012.  

 

 

2.2 Alternative avtaler 

Den USA-ledete seksnasjonspakten, eller Stillehavspakten (Asia-Pacific Partnership on Clean 

Development and Climate), som skal utvikle rein energiteknologier og bekjempe global 

oppvarming, ble lansert 28. juli 2005 (Brown 2005). Pakten legger vekt på teknologi som kan 

redusere utslipp av drivhusgasser (Zero 2005). Teknologi som gjør at kull blir brent mer 

effektivt og fanger karbondioksid før det når atmosfæren er på toppen av agendaen. Avtalen 

er inngått mellom USA, Japan, Australia, Kina, India og Sør-Korea, og den tar utgangspunkt i 

eksisterende bilaterale avtaler om teknologiutveksling. Ifølge nyhetsbyrået Reuters sier Bush 

at avtalen skal håndtere global oppvarming samtidig som den stimulerer økonomisk vekst. 

Det er ingen mål eller timeplan for gjennomføringen av noen av løftene og ingen tallfestede 

utslippskutt (Brown 2005). Mens mange ønsket pakten velkommen for å bringe USA mot en 

form for internasjonal handling for å bekjempe klimaendringer, er andre mistenksomme til 

Det hvite hus‟ motiver. Mistenksomheten til amerikanernes motiver ble forsterket ettersom 

EU og Tony Blair ikke ble informert om planen, selv om klimaendringer var en stor sak på 

agendaen på G8-møtet måneden før (ibid.). Miljøvernere hevder at avtalen var et forsøk på å 

distrahere i forkant av FNs klimakonferanse i Montreal (Zero 2005). Paktens medlemmer 

nekter for at den var utformet for å undergrave Kyoto-protokollen, og ser at hensikten var å 

skaffe praktiske løsninger for å begrense karbonutslipp (Brown 2005). 
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       ”Washington-deklarasjonen” ble vedtatt den 16. februar 2007 av presidenter og 

statsministere fra Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Russland, Storbritannia, USA, 

Brasil, Kina, India, Mexico og Sør-Afrika. Avtalen er i prinsippet et globalt 

kvotehandelssystem som ville bli anvendt både av industrialiserte stater og utviklingsland, 

som de håper vil være på plass i løpet av 2009. Avtalen er ikke bindende (Wikipedia 2008g). 

 

 

2.3 Utvikling av teknologi. Avtaler og frivillige tiltak på delstatlig og lokalt nivå 

Bush vil løse problemet med klimaendring gjennom forsknings- og teknologiutvikling. Blant 

annet forsøker han å bremse utslippene, ved utvikling av ren kullkraft, hydrogen- og 

etanolbiler og ny satsning på kjernekraft. Han legger vekt på at tiltakene for å redusere 

klimagasser ikke skal være bindende, man at de skal baseres på frivillighet.   

       I de siste årene, ser det ut til at USA er blitt mer positiv til klimatiltak. Det har blitt lagt 

fram flere forslag til klimalover. For eksempel ble det foreslått en ”American Climate 

Security Act” som innebærer en innføring av kvotehandelssystem som vil innebære at USA 

skal redusere utslippene av CO2 fra kraftverk, fabrikker og transport med 70 prosent innen 

2050. I tillegg bestemte USAs høyesterett i april 2007 at CO2 skal reguleres under Clean Air 

Act. Høyesterett bestemte også at EPA, forurensningstilsynet i USA, ikke kan nekte å 

regulere CO2 av politisk årsaker. 

 

Delstatsnivå 

Delstaten California er på mange måter ledende i USA på miljøpolitikk. Guvernør Arnold 

Schwarzenegger står i spissen for en storstilt satsing på ny, fornybar energi. I Kongressen 

presser Californias representanter fra både republikansk og demokratisk side på for å få en 

føderal lov med påbudte reduksjoner. California har et mangfold av eksisterende politikk og 

programmer som gjelder klimaendring (Bang m.fl. 2006: 1288). Delstaten har stadfestet et 

mål for miljøgassutslipp på 11 prosent under normalt nivå de neste fem årene, 25 prosent i 

løpet av 2020 og 80 prosent innen 2050 (ibid.). California, på tross av at de sitter med 19 

prosent av USAs oljereserver, har de allerede vedtatt å innføre strengere utslippsstandarder for 

nye biler (Bang og Froyn 2005). New York og andre stater østpå har adoptert denne 

lovreguleringen, og har forpliktet seg i å redusere utslipp av miljøgasser fra kjøretøy. I tillegg 

har et stort antall stater tatt etter California når det gjelder reguleringer i å fremme bruken av 

fornybar energi (Bang m.fl. 2006: 1288). 
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       15 delstater har allerede innført standarder om at en viss prosentandel av 

elektrisitetsproduksjon skal komme fra fornybar energikilder (ibid.). I august 2005 ble det 

vedtatt en foreløpig avtale mellom ni nordøstlige stater der målet er å utvikle et regionalt 

kvotehandelssystem, the Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI). Målet er å ikke slippe 

ut mer miljøgasser i 2009 enn det som er vanlig, og så redusere utslippene med 10 prosent 

innen 2020 (Bang m.fl. 2006: 1287). Det var guvernører fra New York, Main, New 

Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Delaware og New Jersey 

som tok initiativ til dette regionale kvotehandelssystemet for utslipp fra kullkraftverk (ibid.: 

1288). Ingen av disse delstatene har imidlertid produksjon av olje eller kull. De politiske 

kreftene bak dette kvotehandelssystemet er derfor noen helt andre enn de som har formet 

amerikansk klimapolitikk på føderalt nivå. Maryland har seinere knyttet seg til avtalen. 

       New Yorks ordfører, Michael Bloomberg, kom med et miljøforslag i begynnelsen av 

november 2007 der han foreslo en nasjonal karbonskatt for selskaper med store utslipp av 

klimagassen CO2. Han foreslo en avgift på 15 dollar per tonn CO2. Pengene skal gå til å 

redusere inntektsskatt og finansiere skattereduksjoner for selskaper som reduserer sine CO2-

utslipp (NRK 2007).   

       Også seks delstater i midtvesten har inngått et kvotehandelssystem der det langsiktige 

målet er å redusere utslippene med 60-80 prosent.       

 

Lokalt nivå 

319 borgermestere som representerer 51.4 millioner amerikanere, har gått sammen om 

initiativ for å minske utslippene (Wikipedia 2008e). Deres mål er å oppnå det som ville ha 

vært USAs krav under Kyoto-protokollen ved å oppnå miljøgassutslipp på 7 prosent under 

1990-nivået innen 2012. Dette målet skal bli oppnådd ved endringer i landbrukspolitikken, 

økt bruk av fornybar energi, offentlige informasjonskampanjer og forsøk på å endre statlig og 

nasjonal politikk (Bang og Froyn 2005).  

      

 

2.4 Ny holdning i Kongressen og blant amerikanerne flest 

Etter at demokratene overtok flertallet i Kongressen, har fokuset på global oppvarming økt 

markant. Demokratene har satt utslippskutt på sin liste over prioriterte oppgaver for 

Kongressen de neste to årene. Samtidig har det skjedd et skifte både i næringslivet og blant 

amerikanerne flest. Næringslivsaktører markerer i større grad enn tidligere støtte for at USA 
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innfører reguleringer på klimagassutslipp, og folkeopinionen viser seg å være mer og mer 

misfornøyd med måten Bush-administrasjonen håndterer klimapolitikken (Bang 2007c). 

       To måneder etter at Nancy Pelosi hadde overtatt som ”speaker”, kunngjorde hun at en 

spesialkomité i Representantenes Hus for ”Energiuavhengighet og global oppvarming” skulle 

bli opprettet (Pelosi 2007a, Bang 2007c). Pelosi hevdet at komiteen skulle jobbet hardt i den 

sittende toårsperioden for at lovforslag som gjaldt global oppvarming skulle bli gjennomført 

(Pelosi 2007b). Dette viser at den nye Kongressen satt klimaproblemene på agendaen i større 

grad enn det den forrige kongressforsamlingen gjorde. En årsak til at Kongressen de seks 

årene før skiftet nektet å følge andre land i kampen for å redusere utslippene, er at senator 

James Inhofe ledet miljøkomiteen i Senatet. Inhofe avviser fullstendig tanken om at 

menneskeskapt forurensning spiller noen rolle i den globale oppvarmingen. Han mener at 

koplingen er ”den største bløffen som det amerikanske folk noen gang er blitt utsatt for” 

(ibid.). Inhof mener klimaendringene i stedet skyldes en naturlig syklus.  

       Den nye lederen i Senatets klimakomité kunne ikke vært mer ulik sin forgjenger. Senator 

Barbara Boxer ble innvalgt fra California, den delstaten i USA som har landets absolutt 

strengeste regime for utslipp av klimagasser. Boxers mål er å få godta en lov som forplikter 

hele USA til å kutte sine utslipp med 25 prosent innen 2020 (ibid.).  

       I tillegg har en rekke senatorer og kongressrepresentanter lagt fram eller planlegger 

lovforslag for å regulere USAs klimagassutslipp. Fellesnevneren i forslaget er at USA nå 

trenger en føderal klimapolitikk som kan innføres uten at det går kraftig utover økonomien. 

Den foretrukne modellen i de fleste forslagene er et kvotehandelssystem, samt satsing på 

alternative energikilder. Høringer er underveis i både Representantenes hus og Senatet. 

Demokratiske ledere av viktige komiteer som Enviroment and Public Works og Energy and 

Natural Resources i Senatet og Energy and Commerce i Representantenes hus har lovet at 

global oppvarming vil bli grundig debattert i månedene som kommer. Det vil bidra til økt 

oppmerksomhet om temaet i mediene (Bang 2007c). Klimaloven passerte miljøkomiteen i 

Senatet 5. desember 2007. 

       Samtidig som demokratene har satt klimaproblemet på sin agenda, har viktige aktører i 

næringslivet bedt Kongressen vedta en føderal politikk for å redusere klimagassutslipp. Ti av 

de mest innflytelsesrike næringslivstoppene i USA, ledere for bl.a. DuPont, General Electric, 

BP America, og Duke Energy, deltok nylig på et seminar i Washington hvor de oppfordret 

Kongressen til handling. Selskapene ønsker å være med på å utforme politikken heller enn å 

protestere mot den, og ser fordeler ved å få en nasjonal regulering som for eksempel et 

kvotehandelssystem heller enn et lappeteppe av ulike tiltak i et økende antall stater (Bang 
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2007c). Det er positivt at disse selskapene henvendte seg til Kongressen og ikke Bush-

administrasjonen med sin oppfordring.  

       Presidenten har på mange måter stilt seg på sidelinjen ved å ikke ville debattere nasjonale 

reguleringer for klimakutt. I sin tale om USAs tilstand (State of the Union) den 23. januar 

2007, anerkjente Bush globale klimaendringer som et alvorlig problem, og satte som mål at 

bensinforbruket i USA skal ned 20 prosent i løpet av de neste ti årene. Målet skal nås ved økt 

bruk av alternative drivstoffer som bioetanol og hydrogen, og bedre standard for drivstoff-

effektivitet. Bush endret imidlertid ikke sin posisjon på at klimagasskutt, som for eksempel et 

kvotehandelssystem, vil skade økonomien.  

       Opinionen i USA har imidlertid endret sin holdning til klimaproblemet. I en fersk 

Washington Posa-ABC News meningsmåling, sier bare 27 prosent av de spurte at de liker 

måten Bush håndterer klimapolitikken på. Mye tyder på at et stemmeskifte i befolkningen er 

på gang, og at stadig flere amerikanere ser på klimaendringer som et reelt problem. Til tross 

for at stadig flere i USA, både politiker, næringslivet og vanlig folk, nå ser ut til å ønske seg 

en ny klimapolitikk med nasjonale tiltak for klimakutt, er det ikke så stor sannsynlighet for at 

det vil skje i denne Kongressperioden. Mange senatorer og representanter er fortsatt 

motstandere fordi de frykter negative konsekvenser i sin hjemstat. Det vil gjøre det vanskelig 

å oppnå flertall for en ny klimalov. Samtidig har Bush vetorett, og kan dermed stanse ny 

lovgivning gitt at flertallet ikke er for stort (Bang 2007c). 

 

 

2.5 Oppsummering 

Et kjennetegn ved amerikansk klimapolitikk er at landet ikke ønsker å inngå forpliktende 

avtaler der det kreves tallfestede utslippskutt og/eller tidsfrister, men foretrekker tiltak basert 

på frivillighet. I tillegg ønsker amerikanerne å løse klimaproblematikken med forsknings- og 

teknologiutvikling. 

       USA har inngått ikke-bindende avtaler uavhengig av FN. Den viktigste grunnen til at de 

inngår disse avtalene er at de på denne måten får med seg andre stater som slipper ut mye 

miljøgasser som Kina og India og andre utviklingsland.  

       Selv om USA blir sett på som en klimasinke internasjonalt, blir det gjennomført tiltak 

mot klimagassutslipp på delstatlig og lokalt nivå. Flere delstater har inngått avtaler med 

hverandre. Noen av avtalene er bindende, mens andre ikke er det. I tillegg finnes det 

programmer om frivillige tiltak. 
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3. Et utvalg av andre avtaler som USA ikke har ratifisert  

 

3.1 Innledning 

Formålet med dette kapittelet er å se på hva som er typisk med amerikansk politikk når det 

gjelder internasjonale avtaler. Jeg vil her redegjøre for amerikanernes handling ved fire andre 

avtaler, for så å se om det er noen likhetstrekk mellom USAs handling under forhandlingene 

ved disse avtalene og Kyoto-protokollen. Avtalene jeg vil se på er Folkeforbundet, ITO, 

Konvensjonen om biologisk mangfold og Havrettskonvensjonen. 

 

 

3.2 Folkeforbundet 

Folkeforbundet, også kjent som Nasjonenes Forbund, ble grunnlagt i 1919 som en del av 

Versaillestraktaten. Forbundet trådte i kraft i 1920 og ble oppløst i april 1946 etter 

opprettelsen av FN. Formålet med Folkeforbundet var å trygge fred og sikkerhet gjennom 

nedrustning, tvisteløsning mellom stater, samarbeid mellom folket og opprettholdelse av 

levevilkår. Det amerikanske Senatet nektet å ratifisere Versaillestraktaten, og valgte å ikke bli 

medlem i Folkeforbundet (Aschehoug og Gyldendal 1996; Wikipedia 2008c).  

       Den første verdenskrig var den verste krigen i nyere tid. I følge Wilson måtte det bli 

etablert en organisasjon som var ment å skulle forhindre at en slik tragedie skulle gjenta seg 

(Fleming 1966: 11). Da krigen nærmet seg slutten, tilbrakte han mye tid sammen med sine 

rådgivere for å komme med forslag til en ny verdensorden. Han prøvde å få i stand et utkast til 

en fredsavtale som ville vare (Fleming 1966: 16; MacMillan 2001: 21), og den 8. januar 1918 

la han frem utkastet for Kongressen; et fredsprogram i 14 punkter (Aschehoug og Gyldendal 

1996).  

       I januar 1919 dro Wilson til fredskonferansen i Paris. Konferansen varte fram til juni 

samme år. Wilsons motstandere hadde organisert seg mens han hadde vært av gårde. 

Isolasjonistene fra Vesten følte han hadde sviktet sine egne prinsipper, republikanere stolte 

ikke på demokrater, demokrater stolte ikke på Wilson. Irskamerikanere mente han skulle ha 

konfrontert britene om irske-spørsmålet (MacMillan 2001: 498). I tillegg til irskamerikanerne, 

var også tysk- og italienskamerikanere skuffet over bestemmelsen på Pariskonferansen 

(Fleming 1966: 28).  

       Senator Henry Cabot Lodge, chairman of the Senate Committee on Foreign Relations, var 

imot traktaten. Han ønsket derfor å ha en høring i Senatet. Under høringen kom det fram at 
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USA avslo å bli med i Folkeforbundet fordi Senatet fryktet for landets suverenitet. Det ble 

spesielt uttrykt motstand mot artikkel 10 som handlet om bruk av kollektiv sikkerhet for å 

garantere status quo i etterkrigstiden. Ettersom USA kunne gripe inn i europeiske anliggender, 

fryktet amerikanerne for at de andre medlemslandene kunne gripe inn i USAs anliggender. 

Lodge og andre var urolige med tanke på å ha amerikanske soldater til å beskytte territoriet til 

andre medlemsland og tjenestegjøre under fremmed kommando. Andre igjen kritiserte 

rettergangen i stemmegivningen som tildelte USA kun én stemme, mens Det britiske imperiet 

hadde seks stemmer (World Affairs 2008). Hovedargumentet mot å ratifisere traktaten var at 

Senatet fryktet at USA ikke kunne bestemme selv om de ville gå til krig (Mandelbaum 2005: 

197). USA signerte seinere separate avtaler med Tyskland, Østerrike og Ungarn (Macmillan 

2001: 499).  

 

 

3.3 ITO 

I juli 1944 møttes delegater fra førtifire stater i Bretton Woods for å oppnå økonomisk 

koordinering mellom statene. Planene for Pengefondet (IMF), Verdensbanken og en 

internasjonal handelsorganisasjon (ITO) ble lagt her. ITO var en av de tre institusjonene som 

ble utformet for å fremme internasjonalt økonomisk samarbeid etter andre verdenskrig. ITOs 

foreslåtte rolle var å stimulere en utvikling i retning av handel, som spesielt USA så på som 

avgjørende for å opprettholde fred og velstand (Narlikar 2005). Etter forslag fra USA vedtok 

FNs økonomi- og sosialkomité en resolusjon i februar 1946 og innkalte til en konferanse for å 

drøfte et charter for en internasjonal handelsorganisasjon. I mars 1948 ble forhandlingene om 

ITO fullført i Havanna. ITO-charteret (også kalt Havanna-charteret) ble signert av 53 land, 

men trådte aldri i kraft (Wikipedia 2008f). 

       ITO-charteret ble flere ganger lagt fram for Kongressen, men ble aldri godkjent. Mye av 

charterets politiske støtte hadde forsvunnet. John Maynard Keynes som hadde foreslått dette 

nyskapende prosjektet om en framtidig verdenshandel, døde i 1946. Utenriksminister Cordell 

Hull, som også gikk i spissen for ITO, var ikke lenger i regjeringen og det entusiastiske ”let‟s 

refashion the world”-øyeblikket av Bretton Woods var passert. USA og finansdepartementet 

var opptatt med Marshallplanen og med USAs handelsavtaler med enkeltland. Den iboende 

isolasjonismen blant amerikanerne og beslutningstakerne spilte en rolle. I 1948 var det et tøft 

presidentvalg, og ingen av de politiske partiene ville ødelegge valget ved en kontroversiell 

internasjonal avtale. Den kalde krigen hadde begynt, og ITO var ikke førsteprioritering for 

amerikanske politikere og byråkrater (George 2007). 
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       Det mest vanlige argumentet mot ITO var at den ville gripe inn i innenlandske 

økonomiske anliggende (Wikipedia 2008f). ITO forlangte forbedring av lønn og 

arbeidsforhold, og samarbeidet med The International Labour Organisation (George 2007). 

Charteret tillot proteksjonisme i en viss grad ved at land i finansielle vanskeligheter fikk lov 

til å begrense import og å subsidiere industrier (Geroge 2007). 

       Charteret ble i USA derfor sett på som en seier for økonomisk planlegging og 

nasjonalisme over den frie markedsøkonomien. Mange var overbevist om at økonomisk 

planlegging var synonymt med økonomisk nasjonalisme og at begge deler var uforenlig med 

internasjonalt økonomisk samarbeid og en velfungerende og balansert verdensøkonomi. 

Statssosialisme og økonomisk planlegging var fiender som skulle bekjempes. Charteret ble 

sett på som et økonomisk München,
1
 og skulle ikke ratifiseres av USA (Brown 1950: 366). 

Man hevdet så at en kontroll på utenrikshandelen var et middel til å utvide kontroll på andre 

områder i økonomien, og at sosialistiske regjeringer alltid ville bli fristet til å holde på denne 

kontrollen (ibid.: 367). Noen amerikanske foretningsmenn og organisasjoner gikk videre i 

kritikken og motsatte seg charteret fordi det ikke inneholdt noen erklæring til fordel for privat 

næringsliv (ibid.: 370). Andre igjen kom med en ekstrem tolkning av charteret. Artikkel 9 ble 

tolket som om ITO hadde myndighet til å beordre USAs regjering om å blande seg inn i privat 

næringsliv for å fremme den økonomiske utviklingen i landet. Videre ble artikkel 11 tolket 

slik at makten som ITO hadde til å fremme økonomisk utvikling, kunne føre til at ITO ville 

blande seg inn i USAs sysselsettingspolitikk og legge seg bort i andre bestemmelser. Andre 

hevdet at charteret ofret amerikanske prinsipper og ikke sikret amerikanske interesser (ibid.: 

371). De tolket charteret dit hen at det forlangte at USA skulle gi opp sin egen 

importbeskyttelse, mens det tillot andre stater å opprettholde tilsvarende tiltak (ibid.: 371-

372).  

     I tillegg hevdet man at på grunn av stemmesystemet, ville USA bli nedstemt av debitorer 

og utviklingsland (ibid.: 372). Dette ble sett på som en urettferdig behandling av USA (ibid.: 

372). 

       Det ble aldri noe av ITO, mye på grunn av USAs bekymring. Uten USA ville ITO være 

meningsløst. Sammenbruddet av ITO viste at ingen handelsorganisasjon ville være mulig uten 

å ta i betraktning hva som kunne oppnås politisk (Narlikar 2005).  

  

 

3.4 Havrettskonvensjonen 

                                                 
1
 Münchenforliket. 
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I løpet av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet hadde bruken av havet forandret seg. 

Fiskerinæringen var blitt effektivisert og utvinning av olje fra havbunnen økte betraktelig. 

Dette skapte behov for detaljerte regler over hvem som har rettigheter til ressursene i havet. 

Havrettskonvensjonen ble vedtatt i 1982, og regulerer alt som har med havet å gjøre, fra fiske 

og oljeutvinning til miljøspørsmål, ferdsel og landegrenser (Globalis 2008). Den regulerer 

økonomisk aktivitet på åpent hav, samt kyststaters rettigheter i deres nære havområder. I 

tillegg fastslår konvensjonen en plikt til å sikre marine miljøer mot forurensning og 

ødeleggelse, og en rett til fri forskning i åpent hav (Wikipedia 2008d).    

       I den endelige avtalen ble landenes havgrenser utvidet til 12 nautiske mil utenfor kysten. 

Innenfor disse grensene har landene samme myndighet som over landområdene sine. I tillegg 

fikk alle land med kyst en egen økonomisk sone som strekker seg 200 nautiske mil fra kysten. 

Innenfor denne sonen har hvert enkelt land en eksklusiv rett til å utvinne naturressursene i 

området. Alle havområder som ligger utenfor disse grensene er ifølge avtalen internasjonalt 

farvann, og del av felles kulturarv (Globalis 2008).  

       Sekretariatet for konvensjonen er lagt til FNs avdeling for havspørsmål og havrett 
2
 

(Bjørlykke 2004; Wikipedia 2008d). FNs Havbunnsmyndighet, International Seabed 

Authority (ISA), overvåker gjennomføringen av konvensjonen. Blant annet så overvåker ISA 

forvaltningen av mineraler på havbunnen i det internasjonale farvannet. ISA har også en viss 

internasjonal beskatningsrett (Murphy 2004: 241). Spørsmål om tolkning av konvensjonen 

avgjøres av Den internasjonale havrettsdomstolen (Globalis 2008). 

       Konvensjonen ble åpnet for underskrifter i 1982 og trådte i kraft i 1994, etter at 60 land 

hadde godtatt vilkårene i konvensjonen (Globalis 2008). I dag har mer enn 140 land godkjent 

den. USA har ennå ikke ratifisert.  

       Kanskje det mest stilletiende argumentet til de som var imot ratifisering er at USA 

allerede drar nytte av konvensjonen. Havrettskonvensjonen etterleves av USA, og fungerer 

allerede som sedvanerett (Murphy 2004: 241). 

       Selv om konvensjonen er til fordel for USA på flere måter, er USAs motstand mot å 

ratifisere knyttet til at loven forutsetter overnasjonale institusjoner, slik som ISA og Den 

internasjonale havrettsdomstolstolen (Bjørlykke 2004). Det blir hevdet at USA og 

amerikanske selskaper ville ha blitt offer for konvensjonens reguleringssystem. Det var 

absolutt ikke sikkert at USA hadde muligheten til å få overtaket i the Assembly eller i the 

Council, de to beslutningstakingsorganene i ISA (Murphy 2004: 241). Senatet er skeptiske til 

                                                 
2
 United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. 
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bestemmelsene angående tvisteløsning, og ser på internasjonale avgjørelse som et inngrep i 

amerikansk suverenitet (Murphy 2004: 242).  

       Det pekes på at den amerikanske marine ikke kan drive etterretning i andre staters 

sjøterritorium og at ubåter må gå i overflatestilling og vise flagg; at skip kan oppbringes i 

internasjonalt farvann ved mistanke om piratvirksomhet, slavehandel, narkotikahandel osv., 

men derimot ikke ved mistanke om terrorhandling eller transport av masseødeleggelsesvåpen. 

Traktaten kan etter amerikanernes oppfatning også føre til krav fra andre stater om å få del i 

sensitiv amerikansk militærforskning og militærteknologi (Christiansen 2006). 

  

 

 

3.5 Konvensjonen om biologisk mangfold 

Konvensjonen om biologisk mangfold er en internasjonal avtale som ble presentert og vedtatt 

på FNs konferanse om miljø og utvikling
3
 i Rio i 1992 og trådte i kraft den 29. desember 

1993. målet med avtalen er å utvikle nasjonale strategier for bevaring og bærekraftig bruk av 

biologisk mangfold. Avtalen dekker alle økosystemer, arter og genetiske ressurser (Wikipedia 

2008b). Det originale forslaget var å fullstendiggjøre eller rasjonalisere eksisterende avtaler 

på området slik som handel av utryddingstruede arter og beskyttelse av tropiske skoger. 

Resultatet ble en vidtrekkende avtale som blant annet ville pålegge begrensninger på 

kommersiell bruk av produkter utledet fra biologiske kilder som planter og dyr (Hopgood 

1998: 168). Konvensjonen er rettslig bindende. USA tok initiativet til avtalen, men har ennå 

ikke ratifisert den.  

       USAs innvendinger mot konvensjonen, var basert på endring av lover om patent og 

opphavsrett, finansiering, bioteknologi, arbeidsplasser og svekket suverenitet (Buck 1995: 1; 

Hopgood 1998: 168; Hopgood 2003: 161). Kongressen fryktet at den amerikanskdominerende 

bioteknologiindustrien ville tape milliarder av dollar (Hopgood 2003: 150). USA tolket 

avtalen som om den ikke var bindende for andre stater (ibid.: 161), og hevdet at amerikanske 

firmaer ikke var konkurransedyktige, ettersom firmaer i andre stater var underlagt slapt 

regime (Hopgood 1998: 168-169). 

      Man var også bekymret for at det ville være et behov for omfattende revidering av 

nasjonal lovgivning (Hopgood 2003: 150; Hopgood 1998: 172). Den amerikanske 

lovgivningen kan være en forklaring på hvorfor man motsatte seg en ratifisering. 

Traktatmessige forpliktelser implementeres først og fremst gjennom føderal lovgivning. I 

                                                 
3
 Conference on the Environment and Development (UNCED) 
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følge Buck (1995) foretrekker man et biomangfoldsprogram på delstatsnivå av flere grunner. 

Delstaters informasjon om biologisk ordning er spesifikk innen hver delstat. Den er basert 

over tid og ofte uforenelige med data som er samlet innen andre jurisdiksjoner (Buck 1995). 

       I tillegg ble det satt i gang en iherdig underskriftskampanje og en intens lobbyvirksomhet 

blant miljøvernorganisasjoner og andre berørte parter. Senatorene mottok ”ECO‟s letter 

opposing the Treaty” som var signert av 293 organisasjoner og representerte over fire 

millioner amerikanske velgere (Sovereignty 1998). Brevet var en protest mot ratifiseringen av 

konvensjonen på grunn dets vage språk og det at den etterlot seg ubesvarte spørsmål 

(Abundant Wildlife Society of North America m.fl. 1994).  

 

 

 

3.6 Oppsummering 

Amerikanernes iboende isolasjonisme kan være en forklaring på at USA ikke ratifiserte 

Versaillestraktaten, men heller inngikk bilaterale avtaler. I likhet med Kyoto-protokollen 

møtte alle disse avtalene motstand i Senatet. Selv om det var USA som tok initiativ til 

avtalene, ble de ikke inngått på amerikanernes premisser. En ratifisering ville derfor ikke tjene 

USAs interesser. Det ble hevdet at ITO, Havrettskonvensjonen og Konvensjonen om 

biologisk mangfold ville kostet USA og amerikanske selskaper dyrt. Videre ble det påpekt at 

ingen av avtalene var i samsvar med USAs ideologi og verdier. På grunn av at avtalene 

hadde/har en overnasjonal myndighet, fryktet amerikanerne at de ville gripe inn i USAs 

politiske anliggende. Amerikanerne er skeptiske når de ikke har kontrollen, og fryktet at 

avtalene ville svekke USAs suverenitet. Når det gjelder Folkeforbundet og 

Havrettskonvensjonen ble problemet om overnasjonalitet også et spørsmål om sikkerhet. 

Folkeforbundet og ITO ble ikke noe av fordi USA ikke ble med. 
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4. Økonomiske årsaker til at USA ikke ratifiserte Kyoto-protokollen 

 

4.1 Innledning 

I USA er hovedspørsmålet i klimadebatten: Hvor mye vil det koste? Politikerne fokuserer på 

hvordan USA kan gjennomføre lovforslag og innføre reduksjon av klimagasser til fordel for 

amerikansk økonomi og næringsliv (Bang 2007b). Av Annex Ι-landene, er USA det landet 

som slipper ut mest CO2. USA må derfor sette i gang mange tiltak for å komme ned på 1990-

nivå. Det er ingen som sitter med fasiten på hvordan en eventuell ratifisering av Kyoto-

protokollen ville ha påvirket den amerikanske økonomien. For noen ville det kanskje blitt 

dyrt, mens andre ville ha tjent på det. 

       Min hypotese er at USA ikke ratifiserte Kyoto-protokollen fordi de fryktet at den ville ha 

store konsekvenser for den amerikanske økonomien.   

       I dette kapittelet vil jeg drøfte denne hypotesen. Først vil jeg se på de argumentene som 

taler for at en ratifisering ville ha skadet amerikansk økonomi. Under dette punktet vil jeg se 

på sentrale personers uttalelser og den amerikanske levemåten. Deretter vil jeg se på de 

argumentene som taler imot at en ratifisering ville ha skadet amerikansk økonomi. Jeg vil her 

se vise til at en reduksjon av CO2-utslipp ikke nødvendigvis vil skade den amerikanske 

økonomien. Til slutt vil jeg se på andre momenter som kan forklare hvorfor USA ikke 

ratifiserte Kyoto-protokollen. Under dette punktet vil jeg se på amerikanernes holdning til FN 

og andre prioriteringer. 

  

 

 

4.2 Argumenter for at en ratifisering av Kyoto-protokollen ville ha 

”skadet” den amerikanske økonomien 
 

 

4.2.1 Bushs holdning 

Bush og et nærmest enstemmig amerikansk Senat avviste Kyoto-protokollen fordi de fryktet 

at de forpliktende utslippsreduksjonene ville ødelegge amerikansk økonomi. Bushs 

begrunnelse om å trekke seg fra Kyoto-samarbeidet var som tidligere nevnt basert på Byrd-

Hagel-resolusjonen. Senatet var overbevist om at forslagene under forhandlingene kunne føre 

til økt arbeidsledighet, økte skatter, økte energipriser, svekket konkurransedyktighet, økte 

kostnader for forbrukerne og mindre økonomisk vekst. Den ene grunnen til dette var 

forskjellsbehandlingen mellom Annex Ι-partene og utviklingslandene. Den andre var avtalens 
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krav til utslippsreduksjon. Senatet ville derfor ikke ratifisere en miljøavtale som ikke 

inkluderer alle nasjoner i verden på en eller annen måte (Byrd og Hagel 1997). 

       Ifølge Bush tar administrasjonen problemet om klimaendring veldig seriøst. Han hevder 

at han støtter en omfattende og balansert nasjonal energipolitikk, og legger vekt på at det er 

viktig å forbedre luftkvaliteten og at klimaendring er et problem (Bush 2001b). Videre sier 

han at jordas tilstand er en sak som er viktig for USA, og det er noe som bør være viktig for 

alle nasjoner (Bush 2001a). 

       Selv om han gir uttrykk for at han er opptatt av at noe må bli gjort for å få bukt med 

klimaendringene, kommer det fram at den amerikanske økonomien er viktigere. Riktignok 

ønsker han å ta fatt på klimaendringsproblemet. Den nasjonale energipolitikken skal beskytte 

miljøet, men i tillegg ønsker Bush at den også skal beskytte forbrukerne og økonomien (Bush 

2001b). Han legger stor vekt på at man må sikre økonomisk vekst, takle energikrisen og sikre 

arbeidsplasser, og han ønsker derfor ikke å binde seg til noen avtaler. Videre fremhever han at 

et arbeid sammen med andre stater for å redusere CO2-utslipp vil bli hva som først og fremst 

er i USAs interesse (Bush 2001a). 

 

 

4.2.2 Andre uttalelser 

I USA ble Kyoto-protokollen synonymt med uansvarlig politikk. I høringene i Senatet har det 

kommet fram mange synspunkter om Kyoto-protokollen og den innvirkning på økonomien. 

Det ble fokusert på at avtalen ville ha store negative økonomiske virkninger for folk flest i 

USA. Det ble for eksempel hevdet at amerikanske forbrukere måtte betale høyere priser for 

energi og transport (Pilberg 2007). En gruppe ledet av The American Petroleum Intsitute, 

inkludert representanter for Exxon, Chevron og andre store selskaper, hevdet at å signere en 

slik avtale ville plasserer USA i en ufordelaktig konkurranseposisjon i forhold til de fleste 

andre stater, og at avtalen ville bli ekstremt dyr å gjennomføre. Det ble også hevdet at 

amerikanske forbrukere måtte betale høyere priser for energi og transport (Layzer 2007: 105). 

Også andre opponenter påsto at en ratifisering av Kyoto-protokollen ville dempe 

konkurranseevnen. En ratifisering ville sannsynligvis ha forårsaket at jobber ville forsvinne 

utenlands og at den økonomiske veksten følgelig kunne stagnere (ibid.: 104). 

       Ifølge Thorning (2003) viste en rekke makroøkonomiske modeller at å redusere 

amerikanske CO2-utslipp til Kyoto-målet ville redusere USAs BNP med 2 til 4 prosent årlig. 

Modellene som administrasjonen baserte seg på, viste at kutt i CO2-utslipp vil ha en veldig 

negativ innvirkning på økonomien (Thorning 2003).  
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       Den konservative republikaneren James Inhofe, tidligere Chairman of the Environment & 

Public Works Committee hevdet at Kyoto-protokollen er villedende og at den effektivt ville 

kunne sette en stopper for kullindustrien og dermed også ødelegge tusener av amerikanske 

jobber hvis USA hadde ratifisert den. Det ville ifølge ham være kritisk for innbyggere over 

hele USA hvis Kyoto-protokollen hadde blitt ratifisert. Spesielt ville det ramme de stater som 

produserer kull, men også der kull dekker det meste av deres energibehov (Inhofe 2004). 

Også andre lovforslag om å redusere CO2-utslipp ser han på som villedende og hevder at de 

vil skade amerikansk økonomi. Et av disse lovforslagene er ”The McCain-Lieberman bill”. 

Kjernen i lovforslaget til McCain og Lieberman er innføringen av et system med tak på 

utslippene og handel med utslippstillatelser (kvoter) for 85 prosent av utslippene. Dette er 

svært likt strukturen i Kyoto-protokollen. Lovforslaget setter som mål at de totale 

amerikanske utslippene i 2010 ikke skal være høyere enn de var i 2000. McCain-Lieberman-

forslaget er altså langt mindre ambisiøst enn Kyoto-protokollen (Prestrud 2004). En rapport 

fra the Energy Information Administration (EIA) i juni 2003, hevdet at lovforslaget ville føre 

til kutt i kullarbeidskraft med 72 prosent. 600.000 arbeidsplasser ville bli borte og BNP ville 

blitt redusert. I tillegg kom eksporten til å bli redusert med opp til 75 milliarder dollar. (Inhofe 

2004). ”The Jefferson bill” går også går ut på å redusere CO2-utslipp. Inhofe mener dette 

lovforslaget vil koste elektrisitetsindustrien så mye som 60 milliarder dollar og har en 

indirekte effekt på 113 milliarder dollar (Inhofe 2004).  

       En annen som hevder at Kyoto-protokollen er lite ugunst for amerikanerne er Chairman 

and CEO Continental Resources, Inc. Harold G. Hamm. Hamm (2007) hevder at Kyoto-

protokollen vil koste den gjennomsnittlige familien 2700 dollar pr år. 

       Videre påstår Senator Larry Craig at de fleste statene som har ratifisert Kyoto-protokollen 

ikke vil klare å nå miljøgassreduksjonsmålet innen den tidsfristen som står i Kyoto-

protokollen. Selv om USA er det mest teknologiske landet i verden, visste de at de ikke ville 

klare å gjennomføre kravene. (Craig 2005). 

 

4.2.3 Den amerikanske levemåten. Bil, olje og kull 

Bushs tilbaketrekning fra Kyoto-protokollen vant anerkjennelse hos de store olje-, gass- og 

kullselskapene. Dette gjenspeilte virkeligheten av det motoriserte USA (Rutledge 2005: 127). 

Bilindustrien har spesielt stor innflytelse i USA og dermed også landets miljøpolitikk. Ingen 

andre industrier er knyttet til så mye av amerikansk produksjon eller generer så mye salg og 

arbeid. Bilen er ikke bare en teknologi eller en form for transport, men også en betydelig 

faktor for hele økonomien (Rutledge 2005: 121). Historisk sett har bilindustrien i USA lange 
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tradisjoner, med opprinnelse fra Michigan og utviklingen av Oldsmobile i 1897. Henry Ford 

var en pioner når det gjaldt moderne samlebåndsmetoder i bilindustrien, og var grunnleggeren 

av Ford Motor Company. Senere oppsto også andre bilgiganter som General Motors og 

Chrysler, alle i Michigan. De siste tiårene har bilindustrien i USA slitt tungt, spesielt med 

konkurranse fra japanske bilmerker som Toyota og Honda. Likevel er USA landet med størst 

produksjon av personbiler, og har det siste tiåret tiltrukket seg flere utenlandske bilfabrikker, 

spesielt i sørstatene. I 2006 produserte USA 16 prosent av alle verdens nye biler (Wikipedia 

2008a).  

       Til tross for informasjons- og telekommunikasjonsboomen på 1990-tall, var fortsatt 

General Motors, Ford Motor Company og Exxon de tre selskapene på toppen av Fortune 

Magazine‟s 500 største amerikanske aksjeselskap (ibid.: 120). Bilindustrien ble stadig 

viktigere etter at IT og telekommunikasjonsboomen begynte å kollapse mellom 1999 og 2002. 

Den viste at den var i stand til å overleve og til og med øke amerikanernes forbruk (ibid.: 

121).  

       En studie fra University of Michigan viser at bilindustrien er den største 

produksjonsindustrien i USA. Ingen andre industrier er knyttet til så mye av amerikansk 

produksjon eller genererer så mye salg og arbeid. Resultatet viste til at bilproduksjon indirekte 

førte til arbeid i den private ”ikke-produserende” sektoren, noe som indikerte at 

sysselsettingen i sektorer som for eksempel forretnings- og yrkesmessig service, handel, 

lastebiltransport og finans er sektorer som er mer forbundet med bilproduksjon enn man er 

klar over. Alle sektorene tatt i betraktning var konklusjonen at den totale sysselsettingen på 

6,6 millioner. En annen rapport av the US National research Council i 2003 påpeker at en av 

seks arbeidere i USA på en eller annen måte har å gjøre med biler eller lastebiler; enten de 

lager dem, kjører dem i jobben, forsikrer dem eller bygger og vedlikeholder motorveier for 

dem (ibid.).                                                                

       I 1999 produserte USA 13 millioner kjøretøy. Til sammenligning produserte Japan 9,9 

millioner. Det må tilføyes at omtrent en tredjedel av lette kjøretøy som blir kjøpt i USA 

produseres i andre land. De blir enten indirekte importert eller produsert i en utenlandskeid 

amerikansk fabrikk (ibid.). Konkurransen er hard og den økonomiske lønnsomheten ved å 

lage biler har rast nedover. General Motors gjør mer penger på finans enn på produksjon i lys 

av at importen av kjøretøy fra Japan, Tyskland og Sør-Korea økte betraktelig i løpet av 1990-

tallet. Likevel har ikke denne utviklingen forhindret den fortsatte veksten av den innenlandske 

amerikanske industrien (ibid.: 122).                                                                           
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       Noen mener at bilen beskriver den amerikanske sjelen. Den symboliserer selvstendighet, 

makt, handlefrihet, mobilitet, viktighet, frihet og opplevelse (ibid.: 11). I følge den 

konservative politiske analytikeren John Bragge, er bilen et symbol på hva som gjør Amerika 

til det beste og frieste landet i verden (ibid.: 131). Rutledge (2005) hevder at den 

republikanske administrasjonen som tok over i desember 2000 hadde denne oppfatningen. 

Han mener videre at ideologien til den nye republikanske administrasjonen befant seg ytterst 

til høyre, og at den representerte olje- og energiinteresser. Den ville for enhver pris ikke 

mislykkes i å garantere USAs fullstendige motoriserte levesett ”(ibid.: 131-132). Selvfølgelig 

er mange andre industriland motorisert i varierende grad, men ikke i det omfanget som 

karakteriserer det amerikanske samfunnet (ibid.: 10). På begynnelsen av det 21. århundre har 

amerikanerne et nesten totalt motorisert levesett. 36.8 prosent av husstandene eier to biler. 

Nesten en femtedel av husstandene eier 3 biler. I 1980 reiste 6.4 prosent med kollektiv til 

jobb. I 2000 var andelen på 5.2 (ibid.: 123). Da man fortalte amerikanere at i Vest-Europa 

reiste 20 prosent med kollektivt til jobb, trodde den jevne amerikaner at det var fordi de ikke 

hadde råd til å eie en bil (ibid.: 123-124).  

       Andelen av ”light trucks” som inkluderer de såkalte SUV
4
ene har vokst raskt siden 1980-

tallet (ibid.: 122). I 2000 ble det solgt flere ”light trucks” (SUVer, campingbil og pickup) enn 

vanlige biler (ibid.: 124).  Protestene mot disse bensinslukende kjøretøyene er mange. Blant 

annet vil de føre til økende oljeimport fra land som mistenkes å huse terrorister. I 

etterdønningen av 11. september, har noen vært skeptiske til avhengigheten av ”arabisk olje”. 

I tillegg har vi de som argumenterer for at forurensning fra kjøretøy har en ødeleggende effekt 

på Guds skaperverk (ibid.: 122-123). Selv med flere protester og demonstrasjoner mot 

bensinslukende kjøretøy, sier omtrent halvparten av forbrukerne at de vil kjøpe SUV neste 

gang de kjøper bil. Kun 11 prosent av forbrukerne hadde krav om ”bensinøkonomi”. Den 

gjennomsnittlige amerikaner foretrekker å kjøre store kraftige kjøretøy som SUV fordi den er 

romslig og komfortabel. I tillegg mener de at den er en tryggere bil (ibid.: 124). De ser også 

på det som en grunnleggende rettighet å kjøre store biler (ibid.: 125). I 2001 sto 

transportsektoren, inkludert kjøretøy, fly, shipping og tog, for 69 prosent av amerikansk 

oljeforbruk, og litt over halvparten av det totale oljeforbruket ble utgjort av kjøretøy aleine 

(ibid.: 10). SUVer utgjør en høyere profitt i både produksjon og handel enn vanlige biler. 

Problemet er at SUVer og andre typer ”light trucks” har langt større energiforbruk enn vanlige 

biler. I tillegg til at den amerikanske bilindustrien bidrar til økt CO2-utslipp, bidrar den også 

                                                 
4
 Sports Utility Vehicle 
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uforholdsmessig mye til USAs petroleumsunderskudd (ibid.: 122). 40 prosent av 

oljeproduksjonen går til bil. Bil er kilden til 20 prosent av USAs klimagassutslipp (Wikipedia 

2008a). På grunn av lav bensinskatt, er de amerikanske bensinprisene lavere enn i noen andre 

industriland. I 2000 var de på samme nivå som i Kina.  Faktisk så kostet en gallon mindre enn 

en stor flaske med mineralvann (Rutledge 2005: 126). 

       Klimadebatten i USA er koplet opp mot energisikkerhet og tiltak for å redusere 

avhengigheten av oljeimport. Det fremmes lovforslag som skal følge opp president Bush sitt 

utspill om økt satsing på alternative drivstoff for å kutte i oljeimport og redusere 

klimautslippene. Under en høring i Energi- og handelskomiteen i Kongressen fikk man 

oppleve hvordan koplingen mellom energisikkerhet og klimapolitikk kan få uheldige utslag. 

Siden 1970-tallet har USAs oljeimport økt radikalt. Høy pris og stor importavhengighet, 

særlig fra Midtøsten, utgjør en sikkerhetsrisiko fordi det gjør USA sårbart for kutt i tilførselen 

fra stadig mer fiendtliginnstilte eksportører. For å sikre seg nok energi, ønsker Bush-

administrasjonen å utvide olje- og gassproduksjon. Det har blitt lagt fram et lovforslag som vil 

gi subsidier for å utvikle kull-diesel for å løse energikrisen (Bang 2007a). Kull er den verste 

kilden til CO2-utslipp, og kull konvertert til diesel vil ha omtrent samme utslipp som vanlig 

bensin dersom det brukes karbonfangst og –lagring til vanlig bensin. USA har enormt store 

kullforekomster (Bang 2007a). Omtrent en tredjedel av verdens kullreserver befinner seg i 

landet. USA er selvforsynt med kull, og i 2006 ble mer enn 90 prosent av kullforbruket brukt 

til å skape elektrisitet (Wikipedia 2008a). Ettersom kull er en sikker energikilde sammenliknet 

med å importere dyr olje fra stadig mer fiendtlige og ustabile land i Midtøsten, ønsker mange 

politikere å øke energisikkerheten ved å bruke mer kull i årene som kommer (Bang 2007a).  

       Nesten 90 prosent av alle typer energi brukt i USA er utvinnet fra fossile brensler (ibid. 

2008b). For at amerikanerne skal kunne klare å nå utslippsreduksjonen som er fastsatt i 

Kyoto-protokollen, må de endre måten å produsere og bruke energi på. Derfor blir protokollen 

sett på som en trussel mot energisikkerheten, og det er forholdsvis liten støtte i befolkningen 

og Kongressen når det gjelder klimareguleringer (Bang og Froyn 2005). For å få bukt med 

klimaproblemet trengs det vel som Bang og Froyn (2005) sier, en holdningsendring i forhold 

til klimaproblemet.  
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4.2.4 Frykt for konkurranse fra andre land 

USA vektlegger økonomiske argumenter sterkt og ønsker ikke å delta i en internasjonal avtale 

der utviklingslandene ikke er med. Et viktig motiv til det er ifølge Hovi at amerikansk 

næringsliv ikke skal miste konkurransekraften (Haugneland 2006a).  

       Bush hevder at det er urettferdig at Kina, India og andre utviklingsland som slipper ut 

mye miljøgasser er utelukket fra Kyoto-protokollens forpliktelser. Ettersom disse statene ikke 

blir påvirket negativt økonomisk av Kyoto-protokollen, vil de være mer konkurransedyktige 

enn USA (Bush 2001a). Firmaer som opererer i et land som ikke er forpliktet til en slik avtale 

betaler ikke full kostnad av skadene de forårsaker klimaet. Slike firmaer har dermed et stort 

kommersielt fortrinn. Denne fordelen er spesielt til nytte for industrier med fossilt brensel 

(Hovi og Skodvin 2008: 132). Kina har denne fordelen ettersom landet er verdens største 

oljeprodusent og det meste av landets energi kommer fra kull (Redwood 2005: 33).  

       ”Rebuilding America‟s Defenses” er en rapport som ble publisert i 2000 bygger på den 

nasjonale forsvars- og sikkerhetsstrategien der planen er å opprettholde USAs 

verdensdominans. På grunn av den kalde krigens slutt har ”fokuset om strategisk 

konkurranse” endret seg fra Europa til Øst-Asia, og det er en økt bekymring når det gjelder 

veksten av Kina mot amerikanske interesser. Ut fra rapporten kommer Kina til å bli USAs 

største industririval og en potensiell fremtidig fiende (ibid.: 145). Amerikanerne er bekymret 

fordi de anser at en sterk økonomi er det som gir et land makt (ibid.: 41). Kina er en stor 

konkurrent på det økonomiske markedet, og som fortsetter å vokse fort. Landet har en stor 

befolkning, som gjennom økonomisk suksess vil få stor innflytelse. Kineserne er offensive og 

inviterer investorer med den beste teknologien for å revolusjonere den tilbakeliggende og 

rurale kinesiske økonomien (ibid.: 31).  

       I en analyse som er gjort, spår man et stort skifte i den globale økonomiske aktiviteten 

gjennom en økning av de asiatiske økonomiene. Kina som nå er verdens sjette største 

økonomi, kommer til å bli verdens tredje største økonomi i løpet av 2015 (ibid.: 39). Analysen 

beregner at G7-landene; USA, Japan, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia og Canada, 

som stod for halvparten av verdens produksjon i 1980 og omtrent 43 prosent i 2004, vil synke 

til litt mer enn en tredjedel innen 2015. I samme periode vil Kina ha økt andelen av 

verdensproduksjonen fra 3 prosent til 19 prosent, og det er spådd at Kina en dag vil bli 

økonomisk dominerende verden (ibid.: 40-41). 
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4.3 Argumenter mot at en reduksjon av CO2-utslipp vil ”skade” den 

amerikanske økonomien 

Stadig hører vi argumentet om at overgang til en mindre karbonintensiv energifremtid med 

kraftig redusert bruk av olje, gass og kull vil påføre samfunnet store økonomiske kostnader 

(Prestrud 2006).  Flere mener at det ikke er mulig å gjøre noe med klimaendring uten at det 

går kraftig ut over økonomien. Miljøbevegelsen, flere delstater, forskningsmiljøer og deler av 

industrien har engasjert seg sterkt for å vise at reduserte klimautslipp ikke rammer 

økonomien, men at det heller vil gi et bedre miljø, både lokalt og globalt (Kaarebø 2003). 

Forskningen som er gjort på dette området antyder at kostnadene ikke vil bli avskrekkende, og 

at det vil bli penger nok til at også andre globale problemer kan løses – dersom vi ønsker det. 

Flere delstater, byer og bedrifter har innført konkrete tiltak for å redusere utslippene (Prestrud 

2006).                                                                                       

       Det finnes en rekke studier av mulige økonomiske konsekvenser knyttet til 

gjennomføringen av Kyoto-protookollen. Slike anslag bygger på mange usikre antagelser og 

resultatene varierer mellom ulike studier. Et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for økonomi 

ved Universitetet i Bergen og International Institute for Applied Systems Analysis, i 

Østerrike, anslår at den årlige kostnaden ville ha vært på 440 milliarder dersom USA hadde 

vært med i Kyoto-protokollen (Godal 2003). Videre angir et flertall av de makroøkonomiske 

studiene som FNs klimapanel baserte seg på i sin rapport fra 2001, at kostnadene for å unngå 

farlige menneskeskapte klimaendringer i dette århundre vil være under tre prosent av BNP. 

Med tanke på en årlig økning i verdensøkonomien på to-tre prosent (de siste par årene trolig 

nærmere fire-fem prosent), er ikke denne reduksjonen i BNP avskrekkende. I så fall snakker 

vi om en reduksjon i den årlige økonomien på noen få hundredels prosent (Prestrud 2006). En 

annen studie igjen er gjort i europeisk regi. Her er det gjennomført en komparativ studie av 

makroøkonomiske modeller som inkluderer effektene av teknologiske endringer på de globale 

kostnadene ved å stabilisere utslippene av klimagasser. Med et stabiliseringsnivå av CO2 som 

antas å unngå farlige klimaendringer, ga de fleste modellene som resultat at global BNP vil bli 

redusert med mindre enn en prosent i perioden 2000-2100 (ibid.). Hovedkonklusjonen i 

rapporten fra Climate Action Team (CAT) fra 2006 er at Schwarzeneggers 

utslippsmålsettinger er mulig å oppnå med økonomisk gevinst for delstaten. Dette står i sterk 

kontrast til påstanden til Bush om at utslippskutt vil ødelegge landets økonomi. Foreløpige 

økonomiske analyser tyder på at CATs anbefalte virkemidler kan resultere i 83 000 nye 

arbeidsplasser og økte inntekter på fire milliarder dollar for California innen 2020. En 
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avgjørende forutsetning for at man skal takle utfordringen om å redusere utslipp av 

klimagasser, er ifølge CAT et fortsatt sterkt lederskap samt koordinert innsats fra de ulike 

myndighetsorganene. CAT har fokusert på hvilke virkemidler som kan bidra til å innfri 

målsettingene. Et virkemiddel er innføring av rammevilkår fra myndighetene, som for 

eksempel en skatt på elektrisitet. Dette får andre til å sette i gang tiltak som for eksempel å 

spare strøm (Haugneland 2006b). Som en forutsetning for å oppnå målene er det viktig med 

en bred informasjonskampanje om klimaendringer for å skape forståelse for hvorfor det er 

nødvendig med utslippskutt. I transportsektoren har utvalget fokus på biodrivstoff. CAT har et 

tydelig fokus på hydrogen. I California har de også bevaring og riktig forvaltning av skog, 

metanfangst fra søppelfyllinger og effektiv vannforsyning på sin liste (Haugneland 2006).      

       Kombinasjonen av utslippsvekst og politikkutvikling varierer i stor grad blant de 

amerikanske delstatene og dette driver dem kanskje til å vurdere ulike strategier. På samme 

måte som nasjonene i verden varier på disse dimensjonene, gjør også de amerikanske 

delstatene det (Rabe 2008: 108). Rabe (2008) målte delstatenes klimapolitikk ut fra åtte tiltak 

for å redusere miljøgasser. Han fant ut at denne avgrensingen deler nasjonen inn i to blokker. 

22 delstater som representerer halvparten av USAs befolkning har vedtatt to eller flere av 

disse klimapolitikkbestemmelsene. Noen få av disse delstatene som California, 

Massachusetts, Connecticut og New York har vedtatt så mange som seks eller syv av dem. De 

resterende 28 delstatene representerer den andre halvparten av USAs befolkning og har enten 

null eller et av disse tiltakene i gang. I disse statene er det verken politisk støtte for tiltak eller 

offisielt engasjement for å vedta klimapolitikk. I løpet av de tre siste årene har åtte av 

delstatene som tidligere bare hadde null eller et av tiltakene på gang, gjennomført to eller flere 

av dem (Rabe 2008: 110).     

       California har lenge spilt en banebrytende rolle når det gjelder miljøvern. Også andre 

områder av politikken har ofte blitt spredt til andre delstater og hvor til slutt det føderale 

nivået slutter seg til (ibid.: 111). Global Warming Solutions Act i 2000 innførte 

reduksjonsforpliktelse for hele delstaten de neste tiårene, og satte i gang et 

kvotehandelssystem med et videre omfang enn det som hadde blitt forsøkt i noen andre 

vestlige demokratiske stater (ibid.). Videre har den californiske delstatsregjeringen begynt å 

fremme samarbeid mellom sektorene og organene, noe som vil være nødvendig for å sikre 

implementering, inkludert å ansette dusinvis av nye til staben (ibid.).  

       Spørsmålet er så hvorfor det er viktig for noen delstater å gjennomføre tiltak mot CO2-

utsilpp. En forklaring kan være at det er i delstatenes økonomiske interesse å utforme tiltak 

som vil ha en effekt på redusering av miljøgasser. Dette bidrar til å forklare den utvidede 
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interessen i delstatsregjeringene for å utvikle teknologier og kunnskap for å fremme fornyet 

energi, energisparing og ekspertise til å fremme en lavkarbon økonomi (ibid.: 107). En annen 

forklaring kan være at flere delstater begynner å erfare betydelig innvirkning som kanskje er 

forårsaket av klimaendring, enten gjennom veldige stormer, skogbrann, artsvandring, 

forlenget tørke eller endret vekt av sykdomsoverføring (ibid.).  For det tredje har noen 

delstater bevisst valgt å ta det første skrittet med den hensikt å prøve å ta en nasjonal 

lederskapsrolle i klimapolitikken (ibid.). I noen tilfeller, som i Californias lovgivning i å 

innskrenke karbonutslipp fra kjøretøy, og New Yorks forsøk på å etablere regionalt 

kvotehandelssystem, prøver delstater å etablere modeller som vil påvirke deres naboer til å bli 

med og muligens sette dem selv i en situasjon der de kan påvirke fremtidig føderal politikk 

(ibid.). De californiske vedtakene om reguleringene av kjøretøyutslipp vil klart ramme tyngre 

utenfor delstaten. Delstaten har relativt liten kjøretøyproduksjonssektor, men en god del av 

den er konsentrert av bensinslukende kjøretøy, som vil bli hjulpet fram av regionale og 

nasjonale vedtak av de californiske standardene. Disse strategiene er dannet for alle kjøretøy 

registrert i California, noe som tillater delstaten å påvirke utslippsstandard på 

kjøretøyanskaffelse utenfor delstaten (ibid.: 112). Noen søker en tidlig og aktiv rolle, i den 

hensikt å skaffe seg et potensielt strategisk overtak over deres mer motvillige konkurrenter 

(ibid.: 107). Dette overtaket har vært mulig å skaffe seg ettersom politikk i delstater i mange 

tilfeller har fungert som modell for nasjonalpolitikken av den føderale regjeringen (ibid.: 

106). Fraværet av føderal innblanding gir delstatene handlefrihet til å spille en ledende rolle 

en god stund. I noen tilfeller har delstater tatt føringen og i høy grad opprettholdt politisk 

lederskap gjennom samarbeid med flere delstater (ibid.: 106-107). Ved å få med seg andre 

delstater, maksimerer de sin innflytelse når det gjelder utslippsreduksjoner. Dette vil kanskje 

gi dem økonomiske fordeler. Det at de allerede har investert i teknologi og har en ekspertsstab 

som tar seg av politikkvedtak, gjør at de har muligheten til å presse motvillige delstater til å 

sette i gang med prosessen. Slike delstater ønsker at enhver fremtidig føderal politikk vil 

”følge deres eksempel” (ibid.: 111).  

       Det har blitt mer og mer klart at California har som hensikt å oppnå ytterligere 

utslippsstabilisering, minimere alle interne kostnader og maksimere sine økonomiske 

utviklingsmuligheter. Dette ser man i de mange delstatsbeslutningene som er fattet for å 

påvirke nabodelstatens politikk, så vel som nasjonal politikk – og til og med internasjonal 

politikk (ibid.: 112). En siste forklaring på hvorfor det er viktig for noen delstater å 

gjennomføre tiltak mot CO2-utslipp, kan være at delstatene sørger for å ha et møtested for 
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alternative tilnærminger til politikkutforming, som inkluderer direkte demokrati og prosesser 

som konfronterer føderale institusjoner (ibid.: 107). 

       USA har utvilsomt en nøkkelrolle for å få ned de globale utslippene. Kunnskap om at det 

går an å hindre farlige menneskeskapte klimaendringer uten at økonomi og velferd blir særlig 

skadelidende, vil være avgjørende for politisk handling. Dersom økonomene har rett, består 

den virkelige utfordringen først og fremst i å endre tilvendte forestillinger, vaner og 

holdninger. Dessuten må sterke økonomiske interesser, som selvfølgelig ikke ønsker å se sine 

fossile ressursverdier redusert, overvinnes (Prestrud 2006). Prestrud (2006) mener at vi 

allerede har den teknologien som trengs for å løse problemet de nærmeste tiårene uten at det 

går ut over vår velferd i særlig grad, men at vi på grunn av sterke politiske barrierer og 

økonomiske interesser ikke tar den i bruk. I tillegg mener han at vi har potensial for å utvikle 

ny teknologi og å forbedre den gamle. Et annet argument på at redusering av CO2-utslipp 

ikke nødvendigvis vil ”skade den amerikanske økonomien”, kommer fra Bang og Froyn 

(2005). De mener at hvis tradisjonell bruk av kull ikke lenger er den billigste og mest 

tilgjengelige energikilden i USA, vil kullet miste sin økonomisk-politiske verdi. Dette kan 

skje hvis forskningen på fornybar energi får et gjennombrudd som øker tilgjengeligheten og 

reduserer prisen, eller om man finner en billig måte å produsere kullkraft på uten utslipp av 

klimagasser. I tillegg kan økninger i den internasjonale oljeprisen og avhengigheten av 

oljeimport fra Midtøsten som igjen fører til at bensinprisen øker, gjøre folk mer villige til å gå 

over til hybridbiler eller kollektivtransport (Bang og Froyn 2005).  

 

 

4.4 Argumenter for at det var andre momenter enn økonomiske 

konsekvenser som var årsaken til at USA ikke ratifiserte Kyoto-protokollen 

 

4.4.1 USA ønsker ikke å være under FN. De er imot tidsfrister og bindende tiltak 

Bush hevder at hans administrasjon er forpliktet til å innta en ledende rolle angående 

klimaendringer, men sier at for å kunne løse klimaproblematikken, må USA samarbeide med 

andre stater (Bush 2001a). Også Condoleezza Rice fremhevet at de globale lederne har ansvar 

for å skape en ny, internasjonal konsensus om hvordan man skal løse klimaproblemet 

(Pileberg 2007). Spørsmålet er da hvorfor de ikke vil løse dette under FNs regi. En av 

grunnene er at Bush hevder at det er urealistisk å gjennomføre kravene Kyoto-protokollen. 

Han peker på at mange stater ikke kan møte deres Kyoto-mål (Bush 2001a).  



 33 

       Amerikanerne er skeptiske til FN-systemet. Dette ser vi flere tilfeller ved andre avtaler 

som er underlagt FN. De amerikanske myndighetene har tatt et nytt initiativ til internasjonal 

handling, og inviterte 16 av de landene som slipper ut mest klimagasser til et møte der de skal 

diskutere en ny global klimaavtale (Pileberg 2007). Dette viser at Bush heller vil møte de 

store industrilandene på egen hånd uten å gå veien om FNs klimakonvensjon. En forklaring er 

at så lenge avtaler ikke blir gjort ”the american way”, ønsker ikke amerikanerne å bli med. 

Ifølge Hovi og Skodvin (2008), ser det heller ikke ut til at det er mulig å få amerikanerne til å 

engasjere seg igjen hvis Kyoto-landene knytter samarbeid om klimaendring til samarbeid om 

andre saker, slik som handel og forskning og utvikling av teknologi. En annen mulighet er at 

det blir utviklet et alternativt klimaregime som vil bli akseptert av USA. USA er ofte mer 

villig til å samarbeide når de allerede har en nasjonal politikk. En oppbygning av et nytt 

klimaregime bør kanskje derfor forlenge amerikansk klimapolitikk til andre land. (Hovi og 

Skodvin 2008: 130-131). Den må være i USAs interesse, og den må få næringslivet på parti. 

For eksempel representerte Montreal-protokollen om beskyttelse av ozonlaget på mange 

måter en internasjonal forlengelse av reguleringstiltak som allerede fantes i USA. Dermed ble 

amerikansk næringsliv en pådriver i stedet for en bremsekloss i arbeidet med å få til en 

internasjonal avtale (Haugneland 2006a). Til forskjell fra situasjonen under 

ozonforhandlingene, har ikke USA på plass en nasjonal klimapolitikk.  

       En annen forklaring på at de er imot forpliktende utslippsreduksjon er ifølge Skodvin 

(2007) at USA ikke er beredt til å påta seg bindende internasjonale forpliktelser for 

utslippsreduksjoner av klimagasser. Amerikanerne mener at den globale oppvarmingen kan 

bekjempes uten forpliktende utslippskutt. Bushs klimapolitikk begrenser seg derfor stort sett 

til forskning og oppfordringer om frivillige tiltak i industrien.  Hvis vi ser på målsettingen for 

USAs initiativ, så skiller den seg fra mulige målsetninger for en FN-avtale på flere punkter. 

En bruker ord som ”aspirational goals” – mål en skal strebe etter. Dette er en svakere ordlyd 

enn i FN-avtalen. USA vil også ha et langsiktig reduksjonsmål, men ønsker at dette skal være 

basert på hvert enkelt lands interesser Målsetningene skal altså ikke være bindende, men 

frivillige. Avtalen har også et stort fokus på teknologiutvikling (Pilberg 2007). USA vil 

sammen med utviklingsland satse alt på teknologisk utvikling. Dette kan være et forsøk på å 

eksportere amerikansk politikk. 

       Det er i Bushs ånd at klimaproblematikken skal ha en forskningsbasert tilnærming (Bush 

2001a). Han ønsker å få bukt med klimaendringsproblematikken ved hjelp av vitenskap, 

teknologi, markedsbasert systemer og nyskapende muligheter (Bush 2001b).  Under COP 10 

presenterte forskningsledere fra flere klimaprogrammer og fra Environmental Protection 
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Agency (EPA) uttallige forskningsprogrammer og milliarder av ”klima-dollar”, David W. 

Conover, leder av US Climate Change Technology Program, framhevet satsingen på fornybar 

energi i USA. Også demonstrasjonsprosjektet FutureGen – et kullbasert hydrogenkraftverk 

med null-utslipp – får statlig støtte i milliardklassen. Larisa Dobriansky fra US Department of 

Energy (DOE) framhevet de frivillige programmene som er satt i gang i USA, herunder et 

memorandum som oppfordrer de såkalte Power Partners (sju kraftselskaper) til å satse på 

avansert teknologi. Dobriansky understreket at de frivillige programmene er god forretning 

for de som går inn i dem (Gran 2004).  

       USA ønsker å forske på egen hånd framfor å være under FN-systemet. Selv om USA er 

den største bidragsyteren til IPCC, og noen ganger bidrar med halvparten av pengene, kunne 

de ha spart penger på å være under FN. Spørsmålet er da hvorfor de ikke likså godt kan 

ratifisere Kyoto-protokollen. Svaret er at det er av politiske og ikke økonomiske årsaker (Gran 

2004).  

  

4.3.2 Andre prioriteringer 

I klimadebatten sier Bush at han ønsker å samarbeide med andre land, men gir samtidig et 

tydelig uttrykk for at han først og fremst vil handle i hva som er i samsvar med USAs egne 

interesser (Bush 2001a).   

       Selv om motstanderne mot Kyoto-protokollen fortsatt er mange og mektige, har flere 

republikanske guvernører tatt til orde for en politikk som er på kollisjonskurs med de frivillige 

tiltakene (Kaarebø 2003). Det er et økende press for å få endret amerikansk klimapolitikk, og 

Bush-administrasjonen opplever presset fra både internasjonalt og nasjonalt hold (Pilberg 

2007, Prestrud 2004). Det amerikanske folket har imidlertid blitt stadig mer opptatt av 

klimaendringene. Ikke minst i kjølvannet av den katastrofale orkansesongen i 2005, der den 

verste stormen, Katrina, tok livet av minst 1800 mennesker og ødela verdier for over 81 

milliarder dollar.  

        Selv om presset er større, kan ikke klima i prioritet måle seg med krig mot terror eller 

tilstanden i økonomien (Prestrud 2004). Hvis Irak fortsatt er på dagsorden, vil nok det 

dominere den utenrikspolitiske debatten. Og innenriks vil nok økonomi og helsepolitikk få 

mest oppmerksomhet. Bush viser at han prioriterer økonomi før klima ved å presisere at han 

bekymrer seg mest for stagnasjon i økonomien, og at han tror at en blomstrende økonomi ville 

sørge for en investering i teknologier som ikke forurenser (Layzer 2007: 107). USAs villighet 

til å komme fram til en klimaavtale, avhenger av landets oppfatning av avtalens kostnader 
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versus goder en oppnår. USA har ikke en egeninteresse i å lede an i arbeidet med å utvikle 

effektiv internasjonal politikk mot klimaendringer (Davenport 2006: 31).  

  

 

4.4 Delkonklusjon 

På grunn av amerikanernes energiintensive levemåte, er de avhengige av sikker 

energiforsyning. Ettersom USA har enorme kullforekomster, er kull en sikker energikilde. 

Kullindustrien er økonomisk viktig, og man var bekymret for at reguleringer gjennom Kyoto-

protokollen ville ha ført til en omstilling i energiforsyningen, og at det økonomisk sett ville ha 

gått utover mange amerikanere. For å motbevise at miljøtiltak har en negativ effekt på 

økonomien, vises det til tiltak som har blitt gjort på delstatsnivå. Riktignok kan det 

argumenteres for at det er andre årsaker enn de økonomiske forholdene som lå til grunn for at 

USA forkastet Kyoto-protokollen. USA bruker mange milliarder på forskning og 

teknologiutvikling. I tillegg vises det til at USA er skeptisk til FN og forpliktelser og 

tidsfrister. Det at man hevder at en ratifisering vil gå hardt utover økonomien, kan være en 

unnskyldning for å ikke delta under FN, men at de ønsker å gjøre ting på sin måte. Spørsmålet 

er så hvorfor de er skeptiske til dette. Svaret kan være er at de er bekymret for den 

amerikanske økonomien.    
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5. Putnams tonivåspill og hjemlige interessers innvirkning på USAs 

holdning til Kyoto-protokollen 

 

5.1 Innledning 

Putnams metafor om et tonivåspill sørger for en nyttig ramme når man skal prøve å forklare 

hvorfor USA ikke ratifiserte Kyoto-protokollen (Lisowski 2002: 102). Ut fra denne modellen 

kan ikke Bushs beslutning om å forkaste Kyoto-protokollen forklares uten å vise til 

sammenhengen mellom nasjonal og internasjonal politikk. Formålet med kapittelet er å vise at 

det er en sammenheng mellom nasjonal og internasjonal politikk, og at sammensetningen av 

aktører og interesser på nasjonalt nivå er med på å påvirke USAs holdning til Kyoto-

protokollen. 

       Min hypotese er at USA ikke ratifiserte Kyoto-protokollen fordi kullstatene har for stor 

politisk innflytelse. 

       Under punkt 2 vil jeg redegjøre for Putnams tonivåspill. Under dette punktet vil jeg først 

se på forholdet mellom nasjonal og internasjonal politikk. Deretter vil jeg forklare hva som 

menes med et lands vinnermengde. Ettersom vinnermengden til et land påvirkes av 

ratifiseringsprosessen, vil jeg redegjøre for den under punkt 3. Vinnermengden påvirkes også 

av de grupperingene som er på det nasjonale nivået, og jeg vil derfor se på disse under punkt 

4. Spørsmålet her er hvorfor det var så vanskelig å få Kyoto-protokollen ratifisert i Senatet. 

For å svare på dette spørsmålet har jeg sett på sammensetningen og interessene til aktørene på 

det nasjonale nivået. De aktørene jeg tar for meg er Bush-administrasjonen, Senatet, 

interesseorganisasjoner og kull- og oljeindustrien. Under Senatet vil jeg se på om senatorene 

stemmer ut fra parti- eller delstatstilhørighet. Vi vil se at kull er av avgjørende betydning til 

aktørenes holdning til Kyoto-protokollen.  

 

 

5.2 Putnams tonivåspill 

 

5.2.1 Forholdet mellom nasjonal og internasjonal politikk 

 Putnam prøver å forklare en internasjonal avtaleinngåelse ved å bruke en metafor. I 

metaforen opptrer statslederen ved to bord. Det ene bordet representerer innenrikspolitikk og 

det andre bordet representerer internasjonal forhandling (Moravcsik 1993: 4). Rett overfor 

ham sitter hans utenlandske motpartnere, og ved siden av sitter diplomater og andre 
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internasjonale rådgivere. Rundt bordet bak ham sitter partier og parlamentarikere, talsmenn 

for innenlandske sektorer, representanter fra interessegrupper og lederens politiske rådgivere 

(Putnam 1988: 434). Hver side er representert ved en enkel leder eller forhandlingsleder som 

prøver å oppnå en avtale som vil være attraktiv for hans velgere (ibid.: 435-436). For å 

fullføre en forhandling må statsmennene som forhandler på disse to bordene både oppnå en 

internasjonal avtale og sikre en ratifisering (Moravcsik 1993: 4). Det som ofte er komplisert 

ved dette tonivåspillet, er at forslag som er rasjonelle for en spiller ved et bord kanskje er 

uhensiktsmessig for spilleren på det andre bordet (Putnam 1988: 434).  

       Metaforen viser forholdet mellom innenlandsk og internasjonal politikk sett gjennom 

øynene på en statsmann. I realiteten er den internasjonale og nasjonale arenaen tett forbundet 

med hverandre og de foregår samtidig. Det som skjer på en arena, vil påvirke forhandlingene 

på den andre arenaen (Moravcsik 1993: 23).  

       Putnams modell om tonivåspill er en modell som viser at det i internasjonale 

forhandlinger mellom demokratier er en sammenheng mellom nasjonal og internasjonal 

politikk. I følge Putnam (1988) er det ikke fruktbart å ha en debatt om nasjonal politikk er 

med på å avgjøre internasjonale forhold eller motsatt. Han mener at begge forhold påvirker 

hverandre. To mer nærliggende spørsmål er ”når” og ”hvordan” nasjonale og internasjonale 

anliggender påvirker hverandre (Putnam 1988: 427). Den tradisjonelle oppfatningen er at det i 

en forhandling om en internasjonal avtale er suverene, rasjonelle stater som forhandler med 

hverandre. Denne oppfatningen ser dermed bort fra den innflytelsen innenrikspolitikken til 

enhver tid har. Putnam hevder at det er flere tilfeller som ikke kan analyseres som rent 

nasjonale eller rent utenlandske. Hans analyse av tonivåspillet tar hensyn til at hjemlige 

forhold er med på å påvirke og avgjøre ved internasjonale forhandlinger.  

       Putnam deler forhandlingsprosessen i to nivåer. På nivå 1 har vi forhandlingsfasen og på 

nivå 2 har vi ratifiseringsfasen. Nivå 1 er det internasjonale nivået. Det er her selve 

forhandlingen foregår og hvor representanter fra de ulike land prøver å komme fram til en 

foreløpig avtale. Nivå 2 er det nasjonale nivået. Her diskuterer den lovgivende forsamlingen 

om avtalen skal ratifiseres eller ikke. Representantene skal avgjøre om det resultatet som blir 

forhandlet fram på nivå 1 skal forkastes eller ikke. Disse representantene prøver å få igjennom 

sine interesser ved å presse regjeringen til å vedta ønskelig politikk. Kravet om at enhver 

avtale på nivå 1 til slutt må bli ratifisert på nivå 2, viser at det er en betydelig forbindelse 

mellom de to nivåene (ibid: 436).  

       Karl Deutsch og Ernst Haas poengterte den påvirkningen parter og interessegrupper har i 

prosessen til europeisk integrasjon, og ”spillover” som er samspillet mellom nasjonal og 
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internasjonal utvikling (ibid.: 431). Robert Strauss har uttalt at i sin tid som 

handelsrepresentant for USA brukte han like mye tid på å forhandle med innenlandske 

representanter fra både industri- og arbeidssektoren og medlemmer av den amerikanske 

Kongressen, som han forhandlet med deres handelspartnere utenlandsk (ibid.: 433). 

       På det nasjonale nivået prøver innenlandske grupper å fremme sine interesser ved å 

presse regjeringen til å vedta ønskelig politikk, og politikerne søker makt ved å bygge 

koalisjoner blant disse gruppene. På det internasjonale nivået søker nasjonale myndigheter å 

maksimere sine muligheter til å tilfredsstille press fra hjemlige aktører, mens de prøver å 

begrense ugunstige konsekvenser av utenriks utvikling. Så lenge staten er suveren, kan ikke 

sentrale beslutningstakere ignorere noen av de to spillene (ibid.: 434).   

 

5.2.2 Et lands vinnermengde 

Putnam hevder at resultatet av internasjonale forhandlinger gjenspeiler størrelsen på den 

innenlandske vinnermengden (Moravcsik 1993: 27). En stats vinnermengde kan defineres 

som alle mulige avtaler på nivå 1 som vil bli ratifisert på nivå 2. En avtale må altså falle 

innenfor vinnermengden i alle deltakende land for å bli gjennomført (Putnam 1988: 437-438). 

       Om man ser på vinnermengden til de ulike land, finner man kanskje punkter der 

vinnermengdene overlapper. En avtale er bare mulig hvis vinnermengdene overlapper. Jo 

større hvert lands vinnermengde er, desto større er sjansen for overlapping. Jo mindre 

vinnermengden er, desto større er sjansen for at forhandlingen vil bryte sammen (Putnam 

1988: 438).   

       I følge Putnam (1988) er det tre faktorer som påvirker størrelsen på vinnermengden. Den 

første er forhandlernes strategier på nivå 1. Den andre er et lands ratifiseringsprosess. Den 

tredje er sammensetningen på nivå 2 (Putnam 1988: 442). USA ratifiserte ikke Kyoto-

protokollen ettersom USAs vinnermengde var for liten. For å få svar på hvorfor 

vinnermengden var for liten, vil jeg se på to av de faktorene som er med på å avgjøre den; 

ratifiseringsprosessen og sammensetningen på det nasjonale nivået.  

 

 

5.3 Ratifiseringsprosessen 

En regjering som representerer landet sitt i internasjonale miljøforhandlinger har ikke 

muligheten til å helt fritt formulere miljøpolitikken. Mens det i førforhandlingsfasen er mulig 

for representantene å ignorere velgerne hjemme, er de avhengige av flertallet i den lovgivende 

makten for å kunne ratifisere internasjonale avtaler (Sprintz og Weiss 2001: 67). Før en 
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internasjonal avtale kan tre i kraft og bli gjeldende lov, må et land i tillegg til å ha signert den, 

også ha ratifisert den. Statene diskuterer ordlyden i dokumentet før de signerer den. Deretter 

godkjenner eller ratifiserer statene avtalen. Ratifisering medfører en formell 

avstemningsprosedyre på nivå 2 og ratifiseringsprosessen er derfor den viktigste formelle 

forbindelsen mellom nasjonal og internasjonal politikk (Moravcsik 1993: 23). Den eneste 

formelle tvangen i ratifiseringsprosessen er at siden identiske avtaler må bli ratifisert av hvert 

land, kan ikke en foreløpig avtale på nivå 1 endres på nivå 2 uten å gjenåpne forhandlingene 

på nivå 1. Sagt på en annen måte må det endelige utfallet av forhandlingen enten bli stemt 

”opp” eller ”ned” (Putnam 1988: 437).  

       Påvirkningen fra samfunnsgrupper beror på deres rolle i ratifiseringsprosessen 

(Moravcsik 1993: 24). Ifølge den amerikanske grunnlovens artikkel 1 er Kongressen den 

lovgivende forsamlingen i USA. Kongressen består av Representantenes Hus (Huset) og 

Senatet. Denne tokammerordningen gjenspeiler et kompromiss mellom hensynet til 

folkestyret og hensynet til likebehandling av delstatene. I Senatet er alle delstater representert 

med to senatorer hver, mens antallet representanter i Huset bestemmes av folketallet i 

delstatene der hver velgers stemme skal prinsipielt telle likt. Den amerikanske utøvende 

makten er ledet av presidenten og Administrasjonen. De er ansvarlige for å forhandle seg fram 

til en ratifiserbar avtale. Ratifiseringen selv finner sted etter at alle parter i avtalen har blitt 

enige om et siste utkast av teksten (Fisher 2004: 120). Grunnloven gir Senatet betydelig makt 

når det gjelder utenrikspolitikk gjennom at det gir “advice and consent” til traktater. 

Ratifiseringen av den endelig teksten finner sted i Senatet, og på denne måten legger Senatet 

rammene for USAs deltaking i internasjonalt samarbeid. Hvis Senatet ratifiserer en 

internasjonal avtale, gjelder den som amerikansk lov. Av den grunn må hele Kongressen 

godkjenne implementeringen av lovgivningen før en avtale kan bli ratifisert. Dette vil gjøre 

USA klar til å møte kravene i avtalen. Når det gjelder USAs godkjenning av Kyoto-

protokollen må begge sider av Kongressen bli enige om hvordan kravene i protokollen vil bli 

møtt. For at Senatet skal ratifisere Kyoto-protokollen, må Kongressen implementere 

lovgivning som vil føre til at USA møter sin forpliktelse med å redusere utslippene med 7 

prosent under 1990-nivå (Fisher 2004: 121).  

       Hvis USA hadde ratifisert Kyoto-protokollen, hadde den blitt gjeldende amerikansk lov. 

Amerikanerne oppfatter en lov mer bokstavelig enn mange europeere gjør. I USA risikerer 

både myndigheter og selskaper å bli saksøkt fra miljøbevegelsen hvis ikke en miljøavtale 

innfris. Derfor er holdningen at en avtale må være overkommelig (Kaarebø 2003). 
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        Ratifiseringsprosessen er som sagt med på å påvirke størrelsen på vinnermengden. Hvis 

det kreves totredjedels flertall for at en avtale skal bli ratifisert, vil vinnermengden bli mindre 

enn hvis det bare kreves et simpelt flertall (Putnam 1988: 448). I følge den amerikanske 

grunnloven kreves det at Senatet med 2/3-flertall vedtar å ratifisere internasjonale avtaler og 

dermed bli part i dem. Med andre ord så kreves det 67 av 100 stemmer i Senatet for at Kyoto-

protokollen skal bli gjeldende amerikansk lov. På den annen side trengs det ikke flere enn 34 

senatorer for å blokkere ratifikasjon. På grunn av at en slik liten gruppe har vetomakt, har 

mange verdifulle avtaler blitt forkastet, og mange traktater har aldri blitt vurdert å ratifiseres 

(Putnam 1988: 448). Ratifiseringsprosessen er derfor en av faktorene som gjør at USAs 

vinnermengde blir for liten, og at landet derfor ikke har ratifisert Kyoto-protokollen. 

  

 

5.4 Hvorfor det er vanskelig å nå kravet om 2/3-flertall i Senatet: 

Sammensetningen og interessene til aktørene på det nasjonale nivået 

 

5.4.1 Ratifisering og sammensetning på det nasjonale nivået 

En annen faktor som er med på å bestemme størrelsen på vinnermengden er sammensetningen 

og interessene til aktørene på det nasjonale nivået. I følge Fisher (2004) er innenlandske 

aktørers respons på internasjonale politiske anliggende blitt mer viktig. Nasjonale aktørers 

begrensning på politikkutformingen avhenger ikke bare av deres interesse, men også av deres 

politiske påvirkning (Moravcsik 1993: 24). Nasjonal politikk og politisk struktur påvirker 

utenrikspolitikk, fordi staten må forberede ratifikasjonsprosessen hjemme. På grunn av at det 

legges så stor vekt på nasjonal ratifisering og implementering for få en vellykket miljøavtale, 

er utfallet av Kyoto-protokollen på mange måter blitt bestemt innad i nasjonalstaten (Fisher 

2004: 5). For at nivå 2 skulle ha godkjent Kyoto-protokollen, måtte den ha vært fordelaktig i 

forhold til status quo som vil være resultatet, hvis det ikke blir noen avtale.  

       Sammensetningen på det nasjonale nivået er som sagt avgjørende for hvorfor det ikke ble 

oppnådd 2/3-flertall i Senatet og hvorfor USA ikke ratifiserte Kyoto-protokollen. Riktignok 

var Bush og administrasjonen hans imot Kyoto-protokollen, men de aktørene som var mest 

med på å påvirke avgjørelsen om ikke å ratifisere, var Senatet og interessegrupper. Det er 

forventet at senatorene representerer velgernes interesser både når det gjelder partitilhørighet 

og delstatstilhørighet.  
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5.4.2 Bush-administrasjonen 

Clinton hadde en liten mulighet til å forhandle for mer deltakelse fra utviklingslandene, mens 

Bush ikke hadde muligheten til å påvirke utfallet i det hele tatt. Som tidligere nevnt kan en 

foreløpig avtale på nivå 1 ikke bli forbedret på nivå 2. Bush ble dermed etterlatt med en 

protokoll han ikke var fornøyd med. Videre ville forhandlingen etter COP 6 i Haag føre til en 

protokoll som Senatet aldri ville ratifisere (Lisowski 2002). Bush var personlig mot Kyoto-

protokollen. Han var overbevist om at en videre forhandling ikke ville føre til en ratifiserbar 

protokoll, og derfor forkastet han protokollen.  

       Lisowski (2002) påpeker at Bush legitimerte årsaken for å trekke seg tilbake fra Kyoto-

protokollen med Byrd-Hagel-resolusjonen og Californias energikrise. Bare fire måneder etter 

at visepresident Cheney uttalte at alle amerikanere en dag kunne gjennomgå en energikrise 

slik som kalifornierne gjorde, og offentliggjorde den nasjonale energipolitikken som bekreftet 

at USA i 2001 stod overfor det mest alvorlige energiunderskuddet siden oljeembargoen på 

1970-tallet, var den ”nasjonale energikrisen” over (ibid.: 114). Bush-administrasjonen hadde 

benyttet øyeblikket og brukt Californias energikrise til å legitimere avvisningen av 

protokollen, og banet vei for en foretrukket nasjonal energipolitikk basert på utvidet olje- og 

gassproduksjon. Kyoto-protokollen var ikke i USAs interesse og regjeringen presset på for 

mer gass- og oljeboring. Den ønsket/r å bore i Alaska‟s Artic National Wildlife Refuge 

(ANWR) og offentliggjorde en nasjonal energipolitikk som ville være i uoverensstemmelse 

med Kyoto-protokollen (ibid.: 112-113). Bush kunne ikke delta troverdig i videre 

forhandlinger om protokollen samtidig som han foretrakk en nasjonal energipolitikk som var 

å utvide olje- og gassproduksjon (ibid.: 101, 103).  

       Selv om det kom som et sjokk på det internasjonale samfunnet at Bush forkastet Kyoto-

protokollen, var det ikke overraskende for mange amerikanere. Riktignok hadde han 

industriell utslippsreduksjon av karbondioksid i sine valgkampløfter, men på grunn av hans 

tidligere ”miljørulleblad” som guvernør i Texas og hans forbindelser til energiindustrien var 

man skeptiske til om han ville gjennomføre disse løftene (ibid.: 106).  Mange medlemmer av 

Bush-administrasjonen har forbindelse med olje-, gass-, aluminium- og bilindustrien. Bush 

selv prøvde i 11 år å få en karriere i olje- og gassindustrien i, og the CEO of Enron var verter 

for et arrangement som samlet inn 23 millioner dollar til hans valgkampanje. Cheney har 

interesser i oljeindustrien, og i tillegg jobbet mange andre medlemmer i Bush-

administrasjonen som på høyt nivå for selskaper som sannsynlig ville ha blitt berørt av 

utslippsreduksjon av klimagasser (Lisowski 2002: 106). Bush kommer fra Texas som 
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konsumerer mer kull enn noen andre delstater og Cheney kommer fra den største 

kullproduserende delstaten i landet. Dette minner oss om det materielle særpreget av USA når 

vi prøver å forstå den amerikanske holdningen til klimaendring (Fisher 2004: 135).    

 

 

5.4.3 Senatet 

Det er Senatet som har i oppgave å ratifisere internasjonale avtaler. Kyoto-protokollen ble 

aldri sendt til Senatet for ratifisering. Grunnen var at det var forventet at Senatet ikke kom til 

å ratifisere den. Det er derfor av interesse å se på hvilke faktorer som påvirket senatorenes 

standpunkt til Kyoto-protokollen. Den ene påstanden er at senatorene stemmer ut fra 

partitilhørighet. Ettersom det var republikansk flertall i Senatet over lengre periode, ville det 

derfor ha vært vanskelig å få 2/3-flertall av senatorene til å stemme for Kyoto-protokollen. 

Den andre påstanden er at senatorene stemmer ut fra geografisk tilhørighet. 52 senatorer 

kommer fra såkalte kullstater. Disse senatorene ville trolig ha stemt imot Kyoto-protokollen 

for å ivareta interessene til sine velgere i hjemstaten. Et 2/3-flertall i Senatet for Kyoto-

protokollen ville derfor ha vært svært vanskelig å oppnå.  

  

 

5.4.3.1 Senatorenes partitilhørighet 

Spørsmålet er om partipolitikk hadde noen betydning for USAs handling i forhold til Kyoto-

protokollen. Det republikanske partiet er mer konservativt enn demokratene når det gjelder 

miljøpolitikk. Det er derfor ventet at et republikansk flertall i Senatet var avgjørende for at 

USA skulle utebli fra Kyoto-samarbeidet.  

       Ved å se på senatorenes stemmegivning over klimatiltak, ser vi at de i flere tilfeller 

stemmer ut fra partitilhørighet. Dette ser vi for eksempel ved lovforslaget fra 2005, som går ut 

på å gjøre noe med klimaendringer gjennom bindende internasjonale forpliktelser under 

UNFCCC (U.S. Senate 2005). 

       De republikanske presidentene Ronald Reagan, George H. W. Bush og George W. Bush 

har hatt innvendinger mot de fleste nye innenlandske og internasjonale miljøpolitiske mål og 

insisterte på kostnads- og fordelsundersøkelse angående regulerende handlinger. Clinton var 

mer positiv til miljøpolitikk. Han støttet Kyoto-protokollen, Konvensjonen om biologisk 

mangfold, the Treaty on Persistent Organic Pollutants og andre internasjonale avtaler (Faure 

og Vig 2004: 365). Clinton-administrasjonen arbeidet gjennom sine 8 år med det 

internasjonale samfunnet for å komme frem til en ratifiserbar utgave av Kyoto-protokollen. 
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Men selv om Clinton var positiv til Kyoto-protokollen, sendte han aldri avtalen inn til 

ratifisering. I Kongressen møtte han motstand mot Kyoto-protokollen og andre avtaler (ibid.). 

Da republikanerne vant kontroll i begge husene etter 1994-valget vokste uenigheten mellom 

Det hvite hus og Kongressen om hvordan man skulle håndtere klimaendringene (Faure og Vig 

2004: 365; Schreurs 2004: 213). Ettersom det da var flertall av republikanere i Senatet fra 

1995 til 2001, ville Kyoto-protokollen ikke ha blitt ratifisert. 

       Det republikanske partiet er som tidligere nevnt mer konservativt enn det demokratiske 

partiet når det gjelder klimapolitikk. Når det gjelder Kyoto-protokollen ser det imidlertid ut til 

at også mange demokrater er imot et internasjonalt samarbeid. Motstanden mot denne 

protokollen kan derfor ikke bare forklares ut fra partitilhørighet. 

       Kongressen og Administrasjonen har vært uenige når det gjelder klimatiltak så langt 

tilbake som fra UNFCCC i 1992 (Fisher 2004: 123). I respons til UNFCCC gjennomførte den 

eldste Bush og Clinton en rekke handlingsplaner mot klimaendring i 1992 og 1993 med den 

hensikt å stabilisere utslippene. Siden planen var basert på frivillige tiltak, fortsatte utslippene 

å øke gjennom hele 1990-tallet. I 1997 var USAs CO2-utslipp 12.9 prosent over 1990-nivå 

(ibid.: 122). Senatet har siden UNFCCC uttrykt at de er engstelige når det gjelder den 

internasjonale reguleringen av klimaendringer. Til og med før Clinton-administrasjonen kom 

inn i Det hvite hus og før det ble republikansk flertall i Kongressen, uttrykte Senatet at det var 

bekymringsfullt at utviklingsland ikke skulle ha utslippsbegrensninger (ibid.: 121). Den 

demokratiske Kongressen i 1993 støttet ikke Administrasjonens budsjett til en handlingsplan 

mot klimaendring. Dette sørget muligens for det første tegnet til en uenighet mellom 

Administrasjonen og Kongressen angående miljøtiltak (ibid. 122). I 1993, mens Kongressen 

fortsatt var under demokratenes lederskap, prøvde Clinton-administrasjonen i å gjennomføre 

en energiskatt basert på British thermal unit (BTU). Den foreslåtte BTU-skatten var en 

energiskatt som ville ha slått hardt ned på fossile brensler, spesielt petroleum (Fisher 2004: 

122; Schreurs 2004: 213). BTU-skatten kunne ha blitt et sterkt økonomisk virkemiddel for å 

forsøke på å minske klimaendringer, men Kongressen blokkerte den ved å påstå at den ville 

ha blitt for dyr for alle husstander. Vi tillegg ble det hevdet at den ville ha skadet amerikansk 

industri ved at hundretusener arbeidsplasser ville gått tapt (Schreurs 2004: 213). Det at 

Clinton-administrasjonen mislyktes i å få BTU-skatten gjennom hadde en langtidseffekt. Det 

resulterte i en betydelig kløft mellom den utøvende og den lovgivende makten i USA, og førte 

til en ugunstig situasjon når det gjaldt utslippsreduksjon av klimagasser, så vel som å 

forhandle seg fram til en ratifiserbar og implementerbar internasjonal avtale for å minske 

globale klimaendringer (Fisher 2004: 123).  
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       Byrd-Hagel-resolusjonen er det beste eksemplet på at senatorene ikke nødvendigvis 

stemmer ut fra partitilhørighet. Resolusjonen var et svar på Clinton-administrasjonens støtte 

til Berlin-mandatet og Genève-deklarasjonen. Beslutningen om å gjøre noe imot Senatets 

interesser, åpnet en kløft mellom Clinton-administrasjonen og Kongressen som varte gjennom 

de følgende årene av forhandlingene (Fisher 2004: 124). Senatet erklærte at den er imot at 

USA skal signere noen protokoll eller andre avtaler under UNFCCC som vil resultere i 

alvorlig skade for amerikansk økonomi eller hvor utviklingsland ikke deltar. Dette gjør at 

Senatet gjorde vinnermengden mindre enn hvis en slik resolusjon ikke hadde funnet sted 

(Lisowski 2002: 104).  

       Selv om Senatet advarte mot en protokoll utviklet i tråd med signalene fra Berlin og 

Genève, sendte Clinton-administrasjonen et forhandlingsteam til Kyoto og kom tilbake med 

Kyoto-protokollen (Fisher 2004: 129). Da Bush trakk seg ut av Kyoto-samarbeidet, ble 

kløften mellom Administrasjonen og Kongressen mindre (ibid.: 134-135). 

       Al Gore, som var demokratenes presidentkandidat ved valget i 2000, var personlig 

involvert i det dramatiske sluttarbeidet med Kyoto-protokollen. Selv om han hadde blitt 

president, hadde USA neppe vært særlig nærmere en ratifikasjon eller nedgang i egne CO2-

utslipp. Gore ville nok ikke ha forkastet Kyoto-protokollen, men han ville ha møtt betraktelig 

motstand i Kongressen (Kaarebø 2003). For eksempel erfarte vi at selv om senator James 

Jeffords forlot det republikanske partiet i mai 2001, og demokratene fikk flertallet i Senatet, 

skjedde det ingenting med tanke på Kyoto-protokollen. Heller ikke da demokratene for første 

gang siden den 103. Kongressen (1993-1994) fikk lederskapet i Senatet etter mellomvalget i 

2006, skjedde det noe.  

        Dette illustrerer at senatorenes partitilhørighet ikke har så mye å si som vi i 

utgangspunktet skulle tro med tanke på Kyoto-samarbeidet. Riktignok var republikanerne 

negative til det internasjonale klimasamarbeidet, men det var demokratene også. Den 

demokratiske administrasjonen under Clinton var positiv til Kyoto-protokollen, men fikk 

ingen støtte i Senatet – verken av republikanerne eller sine egne. Dette kom tydelig fram ved 

Byrd-Hagel-resolusjonen. Man kan derfor ikke forklare kløften angående klimaavtaler 

mellom Administrasjonen og Senatet ut fra partitilhørighet. 
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5.4.3.2 Senatorenes geografiske tilhørighet og kullets betydning  

Den amerikanske økonomien er veldig energiintensiv. Både industri og private husholdninger 

har et stort behov for billig og rikelig tilgang til energi (Bang og Froyn 2005). Kull kan dekke 

dette behovet. 

       Mens 84 % av USAs oljereserver er konsentrert i fire delstater (Texas (25%), Alaska 

(24%), California (21%) og Louisiana (14%)), blir betydelige mengder av kull blir utvunnet i 

26 av USAs 50 delstater. Hele 16 delstater klassifisert av Energy Information Administration 

som ”major coal-producing states”. Disse delstatene er Alabama, Arizona, Colorado, Illinois, 

Kentucky, Montana, New-Mexico, North Dakota, Ohio, Texas, Utah, Virginia, West-Virginia 

og Wyoming. Alaska, Arkansas, California, Delaware, Iowa, Louisiana, Kansas, Missouri, 

Oklahoma, Tennessee og Washington er klassifisert som ”lesser coal-producing states” 

(Fisher 2004: 116-117).  Selv om det er kvalitative forskjeller mellom kullet som blir utvunnet 

i ulike regioner av USA, blir både amerikanske kjernekraftverk og amerikansk økonomi 

forsynet av utvinningen og fortæringen av kullet som blir produsert i alle disse delstatene. 

Dette gjør muligens noe med tilbøyeligheten til nasjonens valgte senatorer og representanter. 

Kull er økonomisk viktig for mange delstater, både for å sikre arbeidsplasser og rikelig 

energitilførsel. Det er så viktig at det blir hevdet at Kyoto-protokollen ikke bare vil gjøre slutt 

på muligheten til å produsere og bruke kull, men at den også vil være slutten på 

delstatsøkonomien (ibid.: 117). 

       Mange kongressrepresentanter har altså valgdistrikt som er økonomisk avhengige av 

fortsatt kullproduksjon, og henter politisk gevinst på å skape et nytt marked for kull som 

alternativt drivstoff (Bang 2007a). Selv om senatorene ofte stemmer ut fra partitilhørighet, ser 

vi også at uenigheten om klimapolitikken i stor grad er et resultat av politikernes geografiske 

tilhørighet. Selv om det ble demokratisk flertall i Kongressen i år, ser vi at det fortsatt ligger 

hindringer i veien for å få flertall for en virkningsfull klimapolitikk fordi representantene har 

større lojalitet til sine valgdistrikt enn til partiet. For eksempel sitter Rick Boucher, demokrat 

fra West-Virginia som er i hjertet av kullindustri-land, sentralt posisjonert som leder av 

underkomiteen for energi og luftkvalitet i Energi- og handelskomiteen i Representantenes hus. 

Dette er med på å forklare lovforslaget om å subsidiere kullindustrien for å produsere kull-

diesel, heller enn å støtte utvikling av ny, mer miljøvennlig energiindustri (Bang 2007a). 

Senatorer som representerer stater eller distrikter hvor det er oljeproduksjon, kullindustri eller 

bilindustri har tradisjonelt vært negative til lovregulert reduksjon av utslipp fordi de frykter 

konsekvensene det vil ha på arbeidsmarkedet og økonomi for sine velgere (Bang 2007b). Hvis 

man for eksempel ser hvem som stemte imot McCain-Lieberman-lovforslaget fra 2003 om å 
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innføre et nasjonalt kvotehandelssystem, så viser det seg at de i veldig stor grad kommer fra 

delstater med kullindustri. Det er altså en veldig klar sammenheng mellom kullproduksjon og 

motstand mot klimatiltak. Partipolitikk ser ut til å være mindre viktig når man tar 

klimapolitiske beslutninger (Bang og Froyn 2005; U.S. Senate 2003).      

 

5.4.4 Interessegrupper: olje-, gass- og kullindustrien. Lobbyvirksomhet 

I følge Kraft og Kamieniecki (2007) er lobbyvirksomhet viktig i amerikansk politikk. Siden 

begynnelsen av den moderne miljøbevegelsen for 35 år siden, har amerikanske selskaper spilt 

en unik rolle med å utforme miljøpolitikken. Fra å hjelpe til med å sette den politiske 

agendaen og formulere miljøpolitikk til å påvirke beslutningstakerne i utøvende makt og 

domstolene, har amerikanske selskaper vært blant de mest betydelige politiske aktørene på 

alle styringsnivåer og gjort mye for å oppnå målene deres (Kraft og Kamieniecki 2007: 3).  

       Lisowski (2002) hevder at vinnermengden ble innskrenket av en ”anti-Kyoto-protokoll-

koalisjon”. Denne koalisjonen var med på å påvirke Senatet til å vedta Byrd-Hagel-

resolusjonen (Lisowski 2002: 104). Hagel var håndplukket av the Clobal Climate Coalition 

(GCC) for å stoppe Kyoto-protokollen. Byrds delstat, West-Virginia, var ansvarlig for 14 

prosent av USAs kullproduksjon i 1998 (Fisher 2004: 126).  

       Alle industrilederne som var truet profittmessig av Kyoto-protokollen, var åpne om at de 

var imot å ratifisere den. De kalte den kostbar, ineffektiv og urettferdig, og insisterte på at 

USA skulle basere seg på frivillige ordninger (Layzer 2007: 105). De som mente dette, var 

overlykkelige da Bush overtok setet i januar 2001. I følge New York Times, forandret 

presidenten sin posisjon etter ”sterkt press fra konservative republikanere og industrigrupper”. 

Bush gjenspeilte industriens interesser ved blant annet å uttale at energiproduksjon skulle 

være topp prioritet og at en utslippsgrense på CO2 var en trussel mot amerikansk handel 

(ibid.: 107). Det var også de som hevdet at Bush-administrasjonen var fanget av oljeinteresser 

(Rutledge 2005: 128).  

       På grunn av at amerikanerne er avhengige av fossile brensler, har motstanden mot 

klimatiltak alltid vært stor, og den vil forbli stor hvis det ikke skjer drastiske endringer (Bang 

og Froyn 2005). Kullindustrien føler seg truet av utslippsreduksjonsmål, mens bransjen for 

fornyet energiteknologi ser på det som en kommersiell mulighet (Rowland 2001: 53). 

       Det er grunn til å forvente at de aktørene som har interesser som blir mest berørt av 

Kyoto-protokollen, vil utøve spesiell innflytelse på forhandlingsprosessen (Putnam 1988: 

445). Konservative ideelle organisasjoner har stor innflytelse på mange representanter i 
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Kongressen. Spesielt interessegrupper knyttet til kull- og oljeindustrien har stor innflytelse i 

amerikansk klimapolitikk.  

       Oljeindustriens forretningsområde er olje, gass og kull – hovedkildene for utslipp av 

klimagasser. Oljeindustrien vil derfor være særlig berørt av klimatiltak. Samtidig er 

oljeindustrien en ressurssterk global aktør med et potensial for selv å påvirke utformingen av 

klimapolitikk. Det at ExxonMobil og Shell er to av verdens største selskaper i en av verdens 

største industrier, belyser oljeindustriens betydning. Oljeindustriens posisjon i dette 

spørsmålet er derfor viktig for utviklingen av internasjonal klimapolitikk. ExxonMobil drev 

en intens lobbyvirksomhet for å forhindre en amerikansk ratifisering av Kyoto-protokollen 

(Skodvin og Skjærseth 2006). Mellom 1998 og 2004 ga ExxonMobil mer enn 15 millioner 

dollar til konservative organisasjoner som jobbet med å påvirke folket og de som utformet 

politikken angående global oppvarming. Selskapet brukte 55 millioner dollar mellom 1999 og 

2004 på direkte lobbyvirksomhet og jobbet tett med Det hvite hus for å styrke sin posisjon når 

det gjaldt Kyoto-protokollen (Layzer 2007: 110).  

       Også kullindustrien blir berørt. Den har da også vært en nøkkelaktør når det gjelder å 

påvirke betydningsfulle politikers standpunkt mot å legge lokk på CO2-utslipp (Davenport 

2006: 206). Kullkreftene har stor makt i amerikansk politikk. Bransjen gjør sitt for å få 

politikerne til å forplikte seg til å støtte bygging av nye kullkraftverk – uten krav om CO2-

rensing fra dag én. Washington Post beskrev nylig kullbransjens lobbystrategi. For eksempel 

kjører de tv-reklamer som kaller kullet ”the fuel that power our way of life” (Tjernshaugen 

2008).  

       Av de politiske organisasjonene som kaller seg for ”konservative ideelle organisasjoner”, 

er kanskje den mest kjente GCC, som på et tidspunkt hadde multinasjonale selskap slik som 

the Atlantic Richfield Coal and Oil Company, Chevron, Chrysler, Ford Motor Company, 

Texaco og the Western Fuels Association. Det har blitt hevdet at GCC som representerer kull-

, bil- og oljeselskaper, ble dannet for å stanse Kyoto-protokollen og at sammenslutningen 

består av selskaper som prøver å stoppe alle lovbestemte forpliktende internasjonale 

klimaavtaler som gjør slutt på global oppvarming. GCC driver lobbyvirksomhet i den 

amerikanske regjeringen for å fremme sitt syn på reguleringer av klimagasser, 

innenrikspolitisk så vel som ved de internasjonale forhandlingene. På samme måte som andre 

konservative ideelle organisasjoner, slik som the Greening Earth Society, the Competitive 

Enterprise Institute og the National Consumer Coalition ønsker ikke GCC at USA skal signere 

Kyoto-protokollen (Fisher 2004: 108). Selv om disse organisasjonene støttes finansielt av 
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industrien selv, identifiserer de seg som NGO
5
er. På grunn av denne støtten får de bedre 

tilgang til mediene og det offentlige enn hvis de ikke hadde fått noen støtte i det hele tatt. Selv 

om GCC representerer industrisektoren, anser man organisasjonen som miljøvennlig. Den 

konservative bevegelsen har brukt noe av hovedpremissen i politisk kultur i USA for å nå 

fram med sitt budskap. Individualisme og personlige rettigheter er temaer som gjentatte 

ganger blir poengtert i bevegelsens anti-Kyoto-kampanje (Fisher 2004: 109).  

       Det vil ikke være helt riktig å konkludere at amerikansk industri har mislykkes i å vise 

lederskap når det gjelder reduksjon av klimagasser. For eksempel til forskjell fra GCC, har the 

Edison Electric Institute (EEI) utviklet programmer som gjør greie for faktisk 

utslippsreduksjon. EEI representerer amerikanske elektrisitetsselskaper som produserer 70 

prosent av all elektrisitet i USA og hevder at de er oppriktige og progressive i sitt forsøk på å 

gjøre noe for å redusere utslipp av klimagasser. Det blir hevdet at ting har endret seg og at 

industrien nå er mer positive til klimatiltak enn Kongressen er (Fisher 2004: 110). Mange 

selskaper har meldt seg til frivillige prosjekter for å redusere klimagassutslipp. Et av de største 

og mest kjente av disse prosjektene er programmet sponset av the Pew Center on Global 

Climate Change. Et av Pew centers hovedprosjekter er å koordinere Business Environmental 

Leadership Counsil til å gjøre betydelige fremskritt for å gjøre bukt på klimaendringer og 

opprettholde økonomisk vekst i USA ved å vedta fornuftig politikk, programmer og 

overgangsstrategier (Fisher 2004: 111).  

       Den amerikanske regjeringen har ledet et stort antall frivillige programmer med 

industrien for å redusere klimaendringer. Denne strategien har hatt begrenset innvirkning så 

langt. Problemet med frivillig handling er at det er flere hundre frivillige avtaler mellom 

regjering og industri. De har noe effekt, men man har 300 millioner forbrukere av karbon i 

USA. Selv om noen industrier har begynt med frivillige regler for å håndtere klimaendring, 

fortsetter mange selskaper å støtte de konservative ideelle organisasjonene for å fremme deres 

syn på at det ikke bør gjøres noe fra USAs hold når det gjelder klimaendring. Grunnen til at 

disse organisasjonene lykkes med å bli hørt i Capitol Hill, er at de er veldig effektive, de er 

mye tilstede i Capitol Hill og de har mer penger enn andre. I tillegg er deres budskap mye 

lettere. Det er som ”don‟t worry, be happy”. Dette budskapet er mye lettere enn å ”change 

your life, change your behaviour, get smart, you know, don‟t be an idiot, don‟t drive a big 

car…don‟t pollute” (Fisher 2004: 111-112). En annen grunn til at de konservative ideelle 

organisasjonene lykkes, har å gjøre med det faktiske særpreget i USA i seg selv. Det er 

                                                 
5
 Nongovernmental organizations. 
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mektige økonomiske interesser som foretrekker status quo og er imot endringer. Den faktiske 

energiinfrastrukturen i USA og dens spesifikke karakter er en viktig faktor som man må se på 

for å skjønne holdningen til konservative ideelle organisasjoner i Amerika (Fisher 2004: 112). 

De amerikanske bilselskapene meldte seg ut av GCC i 2000, mens olje- og kullselskapene 

fortsatte å jobbe gjennom konservative ideelle organisasjoner for å hindre amerikansk 

handling for å redusere global klimaendring (Fisher 2004: 115). Oljeselskapet BP meldte seg 

ut av GCC i 1997 (Layzer 2007: 110).   

 

 

5.5 Delkonklusjon 

Kyoto-protokollen illustrerer at det er en tydelig sammenheng mellom internasjonalt 

samarbeid og hjemlige forhold. Dersom de to hadde vært uavhengig av hverandre, hadde et 

slikt resultat som Kyoto aldri kunne inntreffe (Putnam 1988: 442). Ettersom den amerikanske 

vinnermengde var for liten, ratifiserte ikke USA Kyoto-protokollen. Spørsmålet er hvorfor 

vinnermengden var for liten. Det er flere svar på det. For det første var vinnermengden liten 

ettersom det trengtes 2/3-flertall i Senatet for at Kyoto-protokollen skulle ha blitt ratifisert. 

Dette kravet gjorde at sjansen for en ratifisering var mindre enn hvis det bare hadde vært krav 

om et simpelt flertall. For det andre var vinnermengden for liten fordi de aktørene som var 

mest med på å påvirke USAs holdning til Kyoto-protokollen, var imot den. Vinnermengden 

vokser hvis fordelene med å inngå en avtale er større enn kostnadene ved ikke å inngå en 

avtale (Moravcsik 1993: 23). Amerikanerne mente at Kyoto-protokollen ville være til 

økonomisk ulempe for dem og de trakk seg derfor ut fra Kyoto-samarbeidet. Årsaken til det er 

amerikanernes energiintensive økonomi og deres avhengighet av kull. 26 delstater er 

økonomisk avhengige av kullindustrien både for å sikre arbeidsplasser og ha rikelig med 

energitilførsel. 52 senatorer er altså fra kullstater, og det er derfor vanskelig å oppnå 2/3-

flertall i Senatet. Kull er derfor av stor politisk innflytelse. I tillegg blir beslutningstakerne i 

den amerikanske politikken presset gjennom intens lobbyvirksomhet fra 

interesseorganisasjoner og de industriene som ville bli berørt av krav om å redusere CO2-

utslipp. Når de mektigste aktørene på det nasjonale nivået var imot Kyoto-protokollen, var det 

vanskelig å få den ratifisert. 
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6. USAs dominerende rolle og utfordringen fra Kina 

 

6.1 Innledning 

Etter at den kalde krigen tok slutt har USA vært den eneste supermakten i verden. USA 

dominerer militært, økonomisk, politisk og kulturelt. Landet øker sin militære overlegenhet, 

men fører en politikk som undergraver landets økonomiske og kulturelle hegemoni. USA har 

makt til å definere den globalpolitiske dagsorden, men foretrekker å bestemme sin globale 

politikk på egenhånd og ikke gjennom multilateralt samarbeid og forpliktende traktater 

(Windheim 2006). USAs motstand mot å delta i Kyoto-prosessen kan være forbundet med 

landets ambisjoner om å forbli den globale hegemonen (Hovi og Skodvin 2008: 135).  

       Bush var imot Kyoto-protokollen fordi den utelukket 80 prosent av verden, inkludert 

store befolkningsområder som Kina og India (Bush 2001b). Som nevnt bygger Bushs 

begrunnelse på Byrd-Hagel-resolusjonen om at USA ikke vil bli med i Kyoto-protokollen 

hvis den utelukker utviklingslandene. 

       I dette kapittelet skal jeg konsentrere meg om Kina. Dette fordi at det i USA er en økt 

bekymring for at den økonomiske veksten i Kina skal føre til at landet kommer til å bli rikere 

og mektigere enn USA. Dette er absolutt ikke amerikanerne interessert i (Vezirgiannidou 

2008: 46). Amerikanerne ser på kineserne som USAs største industririval og en potensiell 

fremtidig fiende. Forklaringen på at amerikanerne er så bekymret for Kina, er at opprinnelsen 

til et lands makt i verden ligger i en sterk og stor økonomi (Redwood 2005: 41). Kina er en 

stor konkurrent på det økonomiske markedet, og kinesisk økonomi fortsetter å vokse fort.  

       Min hypotese er at USA ikke ratifiserte Kyoto-protokollen fordi utviklingsland var 

utelukket fra avtalen, og at den derfor relativt sett ville ha vært til økonomisk fordel for disse 

landene. De amerikanske beslutningstakerne var bekymret for at den utviklingen vi ser i dag, 

der USAs hegemoniske makt har blitt svekket av Kina, ville ha blitt forsterket. 

       Først i dette kapittelet vil jeg redegjøre for hvordan situasjonen er i dag. Her vil jeg se på 

Kinas utvikling økonomisk, militært og politisk. Vi vil se at USAs hegemoniske makt er blitt 

svekket av Kina. Kina har hatt en enorm økonomisk vekst de siste 25 årene. Dette har bidratt 

til at landets forsvar har blitt modernisert og at landet har fått mer politisk innflytelse både 

regionalt og globalt. Deretter vil jeg se på forholdet mellom USA og Kina i forbindelse med 

Kyoto-protokollen.  
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6.2 Kina utfordrer USAs interesser og amerikanernes hegemoniske makt uavhengig av 

Kyoto-protokollen 

 

6.2.1 Økonomisk  

Kina har de siste 25 år hatt en gjennomsnittlig årlig økonomisk vekst på nær ti prosent. I 2007 

gikk landet forbi Tyskland og er nå verdens tredje største økonomi etter USA og Japan.  

       Grunnleggende for Kinas vekst har vært den nærmest ubegrensede tilgangen på rimelig 

arbeidskraft, landets økonomiske reformer og internasjonal utvikling innen teknologi, handel 

og investeringer. Med en fortsatt årlig økonomisk vekst på mellom 5 og 10 % kan Kinas 

økonomi om få år være verdens nest største (Utenriksdepartementet 2007: 5). Med dagens 

tempo vil kineserne passere USA om 20 år (Morgenbladet 2005).  

       Kinas vekst er unik. Den kan verken sammenlignes med Japans vekst i etterkrigstiden, 

med de asiatiske tigrene (Sør-Korea, Singapore, Taiwan og Hongkong) eller med den 

vekstperioden India nå er inne i. Mens disse landenes vekst avtok etter noen tiår, har den 

kinesiske veksten trekk som gjør at økonomien kanskje vil fortsette å vokse med 8-10 prosent 

årlig i ytterligere 10-15 år (Isachsen 2007, Isachsen 2008b, Morgenbladet 2005). Kina har en 

arv ulik alle andres. Institusjonene er særegne, ambisjonene høyere, og vekstperioden har 

truffet en spesiell gunstig kombinasjon av tidspunkt, ressurser og evner (Morgenbladet 2005).  

En annen forklaring er at sparingen er så høy. Bare 40 av 100 tjente yuan går til forbruk. Med 

stor sparing blir det lett å finansiere store, innenlandske realinvesteringer, og med mer kapital 

legges grunnlaget for fortsatt økonomisk vekst. Stor sparing og fortsatt flytting av folk fra 

land til by gir tilgang på kapital og arbeidskraft. Det er fortsatt mye å hente i form av 

kopiering av andre lands teknologi, og den produktive veksten kan fortsatt holdes godt oppe 

(Isachsen 2008b). Selv om opp mot 200 millioner kinesere lever i ekstrem fattigdom, dvs. for 

mindre enn 1 dollar dagen (Utenriksdepartementet 2007: 5), har Kina et enormt 

hjemmemarked, som gir en global forhandlingsposisjon ingen hittil har kunnet vise til 

(Morgenbladet 2005).  

       Kina er verdens største mottaker av utenlandske direkte investeringer. Landet fungerer 

som verdens viktigste senter for arbeidsintensiv industri og er en av verdens største 

eksportører (Utenriksdepartementet 2007: 7). Flere bedrifter har flyttet produksjonen sin til 

Kina, og det er økning av ”made in China”-produkter på det globale markedet.  

       Kinas utvikling legger et konstant press på å få lavere priser i det amerikanske markedet, 

og lavkostnadsproduksjon tvinges også frem i resten av verden. Jakten på ”The China price” -
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kinaprisen - legger store lokalsamfunn i USA øde. For eksempel har en femtedel av 

arbeidsplassene i North Carolina forsvunnet, mens et lokalsamfunn som Robeson County har 

mistet 10 000 av 18 000 industriarbeidsplasser. Jobbflukten mot Kina er verken midlertidig 

eller periodisk (Morgenbladet 2005).  

       Amerikanerne er selvsagt bekymret for denne utviklingen. I tillegg tar de avstand fra den 

måten denne økonomiske veksten har skjedd på. Fem av åtte faktorer som er årsaken til 

kinesernes konkurransefordeler, blir fra amerikansk hold sett på som urettferdige. Disse 

faktorene er 1) landets undervurderte (undervalued) valuta, 2) dets mulighet til å sette prisene 

under konkurrentenes, 3) etterligning og piratkopiering, 4) subsidier til eksportindustrien og 

5) slappe helse-, trygghets- og miljøreguleringer på arbeidsplassene.  Denne praksisen bryter 

med Kinas forpliktelser overfor WTO, spesielt med tanke på arbeidernes rettigheter, 

markedstilgang, valutamanipulering, subsidier og beskyttelse av patentrettigheter. Dette 

misligholdet og den urettferdige praksisen har også bidratt til økt amerikansk 

handelsunderskudd med Kina. Handelsunderskuddet økte med 177 prosent fra 83.8 milliarder 

dollar i 2000 til 232.5 milliarder dollar i 2006 (USCC 2007). 

 

  

 

6.2.2 Militært  

Etter den kalde krigen trengte ikke USA lenger å bruke Kina som motvekt mot Sovjetunionen 

i Asia. Den strategiske forbindelsen mellom de to landene fikk mindre betydning. 

Konfliktspørsmål som hadde vært undertrykt under den kalde krigen dukket nå opp igjen til 

overflaten. Saker som er brudd på menneskerettigheter fra den kinesiske regjeringen, 

spredning av masseødeleggelsesvåpen og kinesiske krav vedrørende Taiwan og Sør-

Kinahavet ble igjen synlige (Vezirgiannidou 2008: 45-46).  

       Amerikanerne er bekymret for den raske økonomiske veksten i Kina, ettersom den er tett 

fulgt av en inngående militær oppbygning som er en av de dyreste og raskeste i verden (ibid.: 

46). Pentagon vektlegger at av dagens stormakter har Kina størst potensial til å konkurrere 

militært med USA (Tunsjø 2008). Ved å opprette ”US-China Economic and Security Review 

Commission” i 2000 bekreftet amerikanske beslutningstakere at de ser på Kina som en 

potensiell trussel. Rapporten gjennomgår nasjonale sikkerhetskonsekvenser av handel og 

økonomiske bånd mellom USA og Kina og presenterer årlige rapporter for Kongressen 

(Vezirgiannidou 2008: 46-47, USCC 2007). Rapportene fra 2002, 2004 og 2005 viser til at 

kinesisk politikk går imot amerikanske nasjonale interesser på mange viktige områder, slik 
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som spredning av masseødeleggelsesvåpen, støtte til såkalte røverstater, produksjon av 

langdistanseraketter, trusler mot Taiwan og jakten på militære ferdigheter som kan true det 

amerikanske forsvaret. I tillegg fremhever rapporten at Kinas store handelsoverskudd med 

USA, innstrømmingen av amerikanske private investeringer i Kina og Kinas tilgang til USAs 

kapitale marked, bidrar direkte eller indirekte til Kinas økonomiske vekst og militære 

modernisering.  Rapporten fra 2004 og 2005 uttrykte samme holdning (Vezirgiannidou 2008: 

47). 

       Riktignok kan ingen andre land sammenligne seg med USA når det gjelder ”hard power”. 

Av verdens samlede forsvarsutgifter på vel 1.200 milliarder dollar i 2005 stod USA for nær 

500 milliarder. Dette er likevel bare fire prosent av USAs BNP. I henhold til offisielle tall, 

tilgodeså Kina det militære med vel 100 milliarder dollar i 2005, eller knappe halvannen 

prosent av verdiskapningen i landet (Isachsen 2007). Selv om Kinas forsvar på langt nær kan 

sammenlignes med USAs, er det påstått at Kina har som mål å opprettholde en hegemonisk 

rolle i Asia og å gjøre motstand mot USAs interesser i regionen. Videre fremstår Kina som en 

utilfreds og usikker makt som vil forsøke å endre status quo i Asia til sin fordel 

(Vezirgiannidou 2008: 46).     

       Kinas forsvarsutgifter økte med 18 % i 2007. Spørsmålet er så om denne økningen av 

forsvarsutgifter kan forenes med slagordet som ledelsen ved partiformann Hu Jintao bruker, 

nemlig at Kinas strategi er basert på ”Peaceful Rise”. Offisielle tall viser at det kinesiske 

forsvarsbudsjettet i år er på 235 milliarder kroner. Pentagon er bekymret over Kinas økende 

militærmakt, og anklager landet for å bløffe om hvor mye de bruker på våpen (Dagens 

Næringsliv 2008). Forsvarsanalytikere og Pentagon tror at Hu i virkeligheten bruker to til fire 

ganger så mye penger på å ruste opp, og anslår at fjorårets budsjett i realiteten var på mellom 

500 og 720 milliarder kroner (Dagens Næringsliv 2008, Sæbø 2007). Kina utvikler blant 

annet kryssraketter som er i stand til å treffe hangarskip og andre marinefartøy til sjøs, de har 

testet anti-satelittvåpen og skal bygge interkontinentale raketter. Videre er Pentagon usikker 

på Kinas kurs, særlig landets økende militærmakt og hvordan denne makten kan bli brukt. 

Dette fører til bekymring blant amerikanerne (Dagens Næringsliv 2008, USCC 2007). 

Mangelen på åpenhet i landets forsvars- og sikkerhetspolitikk, utgjør en trussel mot 

stabiliteten og øker mulighetene for misforståelser og feilbedømmelser (Dagens Næringsliv 

2008). De fleste militæranalytikere er enige i at Kinas satsing på missilsystemer, elektronisk 

krigføring og andre høyteknologiske midler henger sammen med ambisjonen om å bygge en 

hær som kan utkjempe en konflikt med Taiwan (Sæbø 2007). 
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       Selv om kineserne ”bare” har modernisert forsvaret og ikke har gått inn i noen drastisk 

kapprustning, fremkommer det av USCC (2007) at mange hovedmål når det gjelder den 

militære balansen med Kina beveger seg i en negativ retning for USA. Dette gjelder spesielt 

den dramatiske utplasseringen av raketter langs Taiwan-stredet. Kinas militære opprustning 

kan derfor tolkes som en ”militær trussel” rettet mot Taiwan og en utfordring for USAs 

sikkerhetspolitiske forpliktelser og målsetninger (Tunsjø 2008). Taiwan er det ”farligste” 

temaet i relasjonen mellom Kina og USA. Ønsket om en formell frigjøring fra Fastlands-Kina 

er et tilbakevendende tema på Taiwan. Uten den sikkerheten USA kan by på – og som ble 

aktivert under Bill Clinton da han sendte et par hangarskip til området i en periode da Kina 

drev med militærøvelser rettet mot Taiwan – virker øya fortapt (Isachsen 2007).  Opphavet til 

den betente striden oppsto i 1949 da nasjonalistlederen Chiang Kai-shek flyktet til Taiwan 

etter å ha innsett at Mao Zedong og kommunistpartiet tok over makten i Kina. Taiwan har 

vært selvstyrt siden da. Kina har aldri hatt politisk makt på Taiwan, men myndighetene i 

Beijing hevder likevel at øya er en kinesisk provins under kinesisk styre, og har gjentatte 

ganger truet med å invadere Taiwan dersom de søker offisiell uavhengighet (Rønneberg 2008, 

Sæbø 2007). USA ønsker bevaring av status quo (Sæbø 2007). USA har solgt enorme 

mengder våpen til Taiwan. Disse våpensalgene har ført til sinte reaksjoner fra Kinas 

kommunistparti i mange år (Rønneberg 2008).  

       Både kinesiske og amerikanske politikere og byråkrater vil hindre at konflikter mellom 

Kina og USA skal utvikle seg til en krig, for sammen med USA har kineserne egeninteresse i 

at atomvåpenprogram i Nord-Korea og Iran ”holdes i tømme” (Isachsen 2007). Det blir 

hevdet at hensynet til egen utvikling er overordnet i kinesisk politikk. Behovet for sosial ro 

innenriks og politisk stabilitet i regionen og internasjonalt for å sikre egen utvikling, er 

styrende for Kinas opptreden i verdenssamfunnet (Utenriksdepartementet 2007). Imidlertid 

ser amerikanerne annerledes på kinesernes utenrikspolitikk. De hevder at kineserne ikke 

styrker og støtter det globale systemet som fremmer fred, sikkerhet og velstand i verden 

(USCC 2007). 

 

 

  

6.2.3 Politisk 

I tillegg til at Kina er blitt flinkere til å bygge relasjoner med andre land, gjør de seg også 

gjeldende med stor tyngde på nesten alle utenrikspolitiske områder. Strøm-Erichsen (2008) 

hevder at den økonomiske tyngden gir Kina stadig større internasjonal betydning, med 
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potensial til å bli en global aktør på linje med USA. Hun peker på at Kinas økende innflytelse 

allerede går igjen i alt fra økonomiske konjunkturer og miljøspørsmål til utviklingen i Afrika 

og arbeidet for å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen til Nord-Korea og Iran (Strøm-

Erichsen 2008). Videre hevder hun at man som følge av Kinas volum og vekst, sammen med 

den tilsvarende utviklingen i India og det som skjer ellers i Asia og andre steder, kan 

konstatere at Vesten svekkes relativt på den internasjonale scenen. USA er fortsatt verdens 

mest innflytelsesrike land i kraft av økonomi, teknologi, populærkultur og vil i mange år ha 

overlegen evne som global militærmakt. Vi ser en gradvis reduksjon i USAs relative makt og 

innflytelse og en utvikling fra en verden med én supermakt til en verden med flere sterke 

aktører (ibid.).  

       Også Tunsjø (2008) påpeker at vi nå står overfor en overgangsperiode hvor USAs 

hegemoni kan stå for fall. USA er ikke lenger like dominerende i internasjonal politikk, og 

fremvoksende stormakter som Kina, India og Russland får stadig mer innflytelse. Han hevder 

at dette vil føre til at vi er på vei fra en unipolar til en mer multipolær verden, og som følge av 

dette vil vi se en økende tendens til stormaktsrivalisering (Tunsjø 2008).  

       USA er fortsatt den dominerende stormakten i Asia, men det er klare tegn som tyder på at 

USAs posisjon utfordres av Kina. Kina har fått stor innflytelse i Sentral-Asia og har tette bånd 

til stater i Sørøst-Asia. I følge Tunsjø (2008) er geopolitiske implikasjoner av denne 

utviklingen, hvor Kina konsoliderer sin kontinentale posisjon og handler seg vei til makt, 

spesielt knyttet til skoleretningen offensiv realisme. I henhold til denne vil en regional 

hegemon aktivt motsette seg at en annen stormakt etablerer seg som en regional hegemon. 

Strukturelle faktorer vil føre til at USA i fremtiden må gi slipp på sin engasjementpolitikk og 

heller legge om til oppdemming og til og med konflikt for å svekke sin potensielle rival. Dette 

påvirker geopolitiske utviklingstrekk, stormaktsforhold og transatlantiske relasjoner (Tunsjø 

2008). 

       Det er flere som hevder at Kinas fremvekst vil føre til konflikter. Det blir påpekt at Kinas 

økte geopolitiske rolle og betydning vil få konsekvenser for den sikkerhetspolitiske 

situasjonen regionalt og globalt. Forholdet til USA og dets nære allierte i regionen vil endre 

seg (Utenriksdepartementet 2007: 5). USA ønsker å bevare sitt regionale hegemoni i den 

vestlige verden og samtidig se til at landet har betydelig innflytelse i andre deler av verden. 

Det er helt klart ikke i USAs interesse at Kina blir den regionale hegemonen i Asia (Isachsen 

2007). Det blir også pekt på Kinas stadig mer aktive rolle på den globale arena. I lys av sine 

investeringer og økonomiske interesser i utlandet, kan Kina vanskelig opprettholde sin ikke-

innblandingspolitikk overfor konflikter i andre land (Utenriksdepartementet 2007: 5-6).  
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Videre blir det hevdet at Kinas ambisjoner skaper geopolitisk spenning. Hvis Kina skal kunne 

opprettholde sin vekst, status og ekspansjon, er behovet for kontroll over sjøveiene viktig. 

Rundt 90 prosent av all mellomstatlig handel, samt to tredjedeler av petroleumshandelen, 

transporteres langs sjøveier. Kampen om ressurser og kontroll med sjøveiene kan lede til 

konflikt med andre viktige aktører som USA, India, Japan, Russland og EU (Tunsjø 2008). 

       Kinas økende behov for energi og økende avhengighet av importert råolje har uten tvil 

hatt konsekvenser for USA. Dette behovet har gjort at Kina har involvert seg i kampen om 

olje i Afrika, Latin-Amerika og Midtøsten.  

       Kina har blitt en sentral aktør i Afrika. Landet har signert avtaler eller startet 

forhandlinger om å utvinne olje i alle afrikanske land som har minst en halv milliard fat 

oljereserver. I følge amerikanerne er Kinas strategier i Afrika drevet av landets behov for å 

skaffe ressurser til egen økonomi, styrke sin egen innflytelse og lederskap i utviklingsland og 

danne et marked for kinesiske varer. For å få privilegert tilgang til energi og ressurser, 

forhandler kineserne ofte med våpenleveranser, lån, direkte investeringer i infrastruktur, og 

diplomatisk støtte til land med autoritære ledere med omfattende brudd på 

menneskerettigheter (Tunsjø 2008). Land som Angola, Nigeria, Kongo og Sudan sørger for 

20 til 30 prosent av kinesernes behov for petroleum (USCC 2007: 66).  

       Amerikanerne er bekymret over at kineserne ikke bryr seg om forholdene i landene de 

inngår avtale med. Det blir for eksempel påpekt at kineserne inngår avtaler med land uten å 

forvente at regjeringene vil forbedre demokrati, respektere menneskerettigheter eller 

bekjempe korrupsjon. For å si det på en annen måte, så ser kineserne lett på situasjoner som 

USA ikke ville ha akseptert. Kina støtter for eksempel den diktatoriske presidenten i 

Zimbabwe og også Khartoum‟s National Islamic Front i Sudan for å få tilgang til ressursene. 

Noen hevder at kinesernes hensikt med å støtte regimet i Sudan, er å tappe Sudan for 

oljereserver (ibid.: 67-68).  

       Kinas handels- og investeringsaktiviteter er også ofte forbundet med levering av 

humanitære og økonomiske hjelpepakker. I Nigeria hjelper kineserne til med landbruks-, 

helse-, vann- og utdanningsprosjekter. I tillegg har Kina slettet ca. en milliard dollar av 

afrikanske nasjoners gjeld. Denne hjelpen fremmer Kinas anseelse som en internasjonal makt 

og betydelig aktør (ibid.: 67).   

       Kina prøver også å få mer innflytelse i Latin-Amerika. Riktignok engasjerer Kina seg på 

måter og steder hvor USA ikke er involvert, men det blir hevdet at kinesernes aktivitet er å 

gjøre seg synlig i regionen. Det blir påpekt at president Hu var mer i Latin-Amerika i 

november 2004 enn det Bush har vært i hele hans presidentperiode. Kinas import fra Latin-
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Amerika har økt med 600 prosent de siste fem årene. Også her blir det hevdet fra amerikansk 

hold at kineserne utvikler et forhold til Venezuela for å få del i landets oljeressurser. I tillegg 

til å handle har Kina deltatt i militær byttehandel og besøk på høyt nivå i flere 

latinamerikanske land (USCC 2007: 69-70).  

       Riktignok truer ikke Kinas aktivitet i Latin-Amerika USAs strategiske interesser. 

Kinesernes avtaler med ledere som president Hugo Chaves i Venezuela som åpent fordømmer 

USAs regjering, undergraver likevel amerikanske interesser i regionen. Spesielt undergraver 

Kinas støtte til Venezuela, Cuba og Bolivia prosessen med demokratiske reformer i Latin-

Amerika og forsøk på å fremme åpenhet i latinamerikanske regjeringer og forretninger (ibid.: 

70-71).  

       Også i Midtøsten streber Kina med å utvide sin diplomatiske innflytelse, danne 

handelsforbindelser og få økt tilgang til sikker tilførsel av petroleum. Kinas økonomiske 

aktiviteter er i hovedsak fokusert på å skaffe seg petroleum og å få åpnet markedet i 

Midtøsten for kinesiske oljeselskaper. Det er forventet at så mye som 70-80 prosent av Kinas 

fremtidige oljeimport vil komme fra Midtøsten og Nord-Afrika. Kineserne er klar over dette, 

og handler deretter. Saudi-Arabia forsyner Kina med mesteparten av landets oljeimport, mens 

Iran er landets nest største oljeleverandør (ibid.: 72). Kinas aktive diplomatiske forsøk på å 

sikre sin energitilførsel fra Midtøsten, øker konkurransen med amerikanske energiinteresser 

og svekker også USAs sanksjoner overfor Iran (ibid.: 73). 

       I tillegg har Kina gode diplomatiske forbindelser med militærjuntaen i Burma. Kina er 

den største investoren i Burma. Kina forsyner 90 prosent av Burmas militære kampstyrke og 

har gitt 1.6 milliarder i militær assistanse og midler til modernisering. I retur får Kina tilgang 

til Burmas naturressurser som inkluderer olje og naturgass (ibid.: 78). 

       Det at Kina har diplomatiske forbindelser med diktaturstater og andre ”røverstater” som 

nevnt ovenfor, vekker uro i USA. Denne politikken som kineserne fører for å få tilgang til 

energi, er på kollisjonskurs med de amerikanske verdiene. 

 

 

6.3 Kyoto-protokollen og USAs bekymring for Kina 

Under debatten i Senatet om Byrd-Hagel-resolusjonen ble det fremhevet at uten forpliktelser 

for utviklingslandene til å minske klimaforandringen, vil det ikke bli en netto reduksjon av 

globale klimagassutslipp (Davenport 2006: 186). Kina blir mektigere og rikere, og USA er 

bekymret for at Kina slipper billig unna med stadig større utslipp av klimagasser fordi de 



 58 

regnes som utviklingsland. Amerikanerne krever derfor at disse landene må være med i en 

avtale som forplikter også utviklingsland til å redusere utslippene (Rørslett 2007).  

       Kinas økonomiske vekst innebærer et stadig økende energiforbruk. Landet er verdens 

nest største forbruker av energi og nettoimportør av olje. Kina er også verdens tredje største 

energiprodusent og mesteparten av landets energiforbruk dekkes gjennom selvforsyning, 

særlig kull (Utenriksdepartementet 2007: 5). Kull sørger for omtrent to tredjedeler av Kinas 

totale energibehov, og behovet fortsetter å øke på grunn av urbanisering og industrialisering. 

Kina forbruker mer kull enn USA, EU og Japan til sammen (UNCC 2007: 100). I 2006 ble det 

solgt 7,2 millioner biler og små lastebiler i Kina. Innen 2020 er det ventet at Kina har 130 

millioner biler, og innen 2050, eller kanskje så tidlig som 2040, er det ventet at de har flere 

biler enn USA (Isachsen 2008a). Kina ligger an til å passere USA hva gjelder utslipp av 

klimagasser. 16 av de 20 mest forurensede byene i verden finner vi i Kina.  

       Vezirgiannidou (2008) hevder at en av hovedgrunnene til at USA vegret seg mot å 

ratifisere Kyoto-protokollen var at de var bekymret for relative gevinster i forhold til Kina. 

Det var forventet at implementeringen av Kyoto-protokollen ville ha kostet store beløp for 

USA, mens Kina sannsynligvis ville ha kommet gunstig ut av avtalen ettersom landet ikke er 

forpliktet til å begrense sine CO2-utslipp. På den måten innebærer Kyoto-protokollen et 

problem for amerikanerne når det gjelder ”relative gevinster” (Vezirgiannidou 2008: 41).   

       Debatten om relative gevinster har vært mest fokusert på sikkerhets- og handelsspørsmål 

og sjeldent på klimaspørsmål, siden det siste ikke er ansett å ha betydning for sikkerhet. 

Kyoto-protokollen er unntaket fra de fleste klimaspørsmål på grunn av de høye kostnadene 

involvert med reduksjon av klimaendringer (ibid.: 45).  

       Vezirgiannidou (2008) mener at relative gevinster hindrer samarbeid hvis en eller flere av 

følgende betingelser er oppfylt. 1) statene som er involvert i samarbeidet er ikke med av 

vennligsinnede grunner, 2) sakene dreier seg hovedsaklig om sikkerhet fremfor økonomiske 

interesser, 3) utbytte blir ofte gjort om til fordeler i de aktuelle saker, for eksempel 

markedsdominanse eller militære fordeler i sikkerhetssamarbeid, 4) utbytte er lett overført til 

andre saksområder og spesielt sikkerhet, 5) relative gevinst har en kumulativ effekt, 6) 

kostnadene med henhold til konflikter er lav, 7) verden er bipolar heller enn multipolar, 8) 

samarbeider dreier seg om offentlige varer og tjenester fremfor forbruksvarer (ibid.). Flere 

betingelser for at relative gevinster skal være av betydning er oppfylt når det gjelder Kyoto-

protokollen og Kina. Betingelsen om at statene som er involvert i samarbeidet ikke er av 

vennlig art er oppfylt. Som vi så under punkt 6.2, ser vi at forholdet mellom Kina og USA er 

spent. For det andre er betingelsen om at relative gevinster kan overføres til 
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sikkerhetsspørsmål oppfylt ettersom Kina kan bruke landets økte velstand til å styrke 

forsvaret. Betingelsen om at relative gevinster har en kumulativ effekt er også oppfylt. 

Avtalen sørger for at Kina har mulighet til å forbedre sin relative posisjon vis-à-vis USA. 

Kostnadene ved avtalen betyr at amerikansk økonomi kan stagnere, noe som vil føre til at 

velstandskløften mellom de to landene blir mindre (ibid.: 50). Hvis USA hadde ratifisert 

Kyoto-protokollen, ville Kina ha forbedret sin relative posisjon overfor USA fordi Kina ikke 

trenger å begrense sine utslipp. USA vil ikke få noen finansielle fordeler gjennom Kyoto-

protokollen, men i stedet betydelige kostnader. Kina vil ikke ha noen kostnader ettersom 

landet ikke er et Annex Ι-land og dermed ikke har noen forpliktelser. Avtalen ville 

antakeligvis ha stoppet amerikansk vekst mens den ville la Kina være ”uskadd” og kanskje 

styrket gjennom en utflytting av energiintensive industrier. Dette betyr at relative gevinster er 

av betydning for USA i forhold til Kina (Vezirgiannidou 2008). Siden USA er sensitiv for 

Kinas raske økonomiske vekst, ønsker ikke amerikanerne å støtte en politikk som bremser 

USAs økonomi, mens Kina forblir upåvirket og mulig kommer bedre ut. Derfor ligger kanskje 

forklaringen på amerikansk motstand mot Kyoto-protokollen delvis i betydningen av relative 

gevinster (ibid.: 50).  

       I et forsøk på underbygge hypotesen, undersøkte Vezirgiannidou amerikanske 

beslutningstakeres synspunkter når det gjaldt Kyoto-protokollen og Kina. Vezirgiannidou 

dekket alle komitéhøringene i representantenes Hus og Senatet om temaene Kyoto, 

klimaendring og forholdet mellom USA og Kina (ibid.: 41). Det som kom fram under disse 

høringene var amerikanernes bekymring for de økonomiske konsekvensene for USA, samt 

konkurransefordelene som andre utviklingsland ville få ettersom de ikke er forpliktet til å 

redusere sine klimagassutslipp. Beslutningstakerne ville ikke bli med på noen internasjonale 

avtaler som setter USA i en betydelig dårligere posisjon på den globale arenaen. Flere i 

Senatet uttrykte bekymring for Kinas økonomiske vekst og hva den vil føre til. I Senatet var 

det en utbredt tro på at Kyoto-protokollen ville ha forårsaket at amerikanske energiintensive 

industrier ville ha blitt flyttet til land uten forpliktelser. Protokollen ville ikke ha endret 

forholdene for utviklingslandene, og dette ville ha vært en betydelig fordel for dem. Man var 

redde for å miste utallige arbeidsplasser og bedrifter til Kina og at bedriftene ville bli satt i et 

uheldig forhold til deres konkurrenter på det internasjonale markedet. USA ønsket ikke å gi 

fra seg konkurransefordeler til sine konkurrenter, der Kina er den mest betydelige. (ibid.: 50-

51).  

      Også Hovi og Skodvin (2008) hevder at man i USA frykter at amerikansk næringsliv skal 

miste konkurransekraften, og at USA derfor ikke ønsker å delta i en internasjonal avtale der 
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utviklingslandene ikke er med. Videre bekrefter de at utviklingslandene ikke blir påvirket 

negativt økonomisk av Kyoto-protokollen, og derfor vil være mer konkurransedyktige enn 

USA. Firmaer som opererer i land som ikke deltar i klimaregimet betaler ikke de fulle 

kostnadene ved skadene de påfører klimaet. Slike firmaer har derfor en kommersiell fordel. 

Denne fordelen er spesielt til nytte for industrier med intensiv brensel av fossiler (Hovi og 

Skodvin 2008: 132).   

       Til slutt blir det påpekt at det i USAs øyne ville vært urettferdig hvis USA hadde blitt 

underlagt reguleringer, mens Kina kunne stå utenfor Kyoto-samarbeidet selv om de 

akselererer bruken av fossile brensler og CO2-utslipp (Vezirgiannidou 2008: 51). 

       Tatt i betraktning at uttalelsene ble gjort av demokratiske og republikanske senatorer og 

at Byrd-Hagel-resolusjonen ble vedtatt enstemmig i Senatet, er det klart at disse 

bekymringene ikke representerer en liten minoritet, men reflekterer en generell konsensus i 

Senatet. Disse uttalelsene understreker behovet for at både utviklede land og utviklingsland 

forplikter seg. Uttalelsene viser at beslutningstakerne er bekymret for relative fordeler og ikke 

er imot klimaendringsreduksjon generelt. Dette gir støtte til argumentet om relative gevinster 

(ibid.). 

 

 

6.4 Delkonklusjon 

En av faktorene til at USA ikke ratifiserte Kyoto-protokollen, var fordi de fryktet at den 

økonomiske fordelen Kina da ville ha fått, ville ha svekket USA som verdens hegemoniske 

makt. Hvis USA hadde ratifisert Kyoto-protokollen, ville det ha vært til en økonomisk fordel 

for utviklingsland, spesielt Kina. Ettersom et lands økonomi har stor betydning for landets 

posisjon på den globale arenaen, ville kineserne ha kommet styrket ut av Kyoto-protokollen, 

mens USAs makt ville blitt svekket. En årsak til at USA fryktet dette, kan være at Kina og 

USA står for ulike verdier når det gjelder markedsøkonomi, demokrati, menneskerettigheter 

og relasjoner med diktaturstater og land som USA ser på som røverstater. Kinas økonomi er i 

kraftig vekst. Denne økonomiske veksten har ført til at landet har modernisert forsvaret. I 

tillegg har kineserne fått betydelig større politisk makt ved at de deltar i større grad i 

verdenssamfunnet. Den utviklingen vi ser i dag med Kinas økonomiske, militære og politiske 

fremmarsj og USAs svekket hegemoniske makt, ville ha blitt forsterket hvis USA hadde 

ratifisert Kyoto-protokollen.   
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7. Avslutning 

 

7.1 Oppsummering 

I denne oppgaven har jeg prøvd å svare på følgende spørsmål: 

 

”Hvilke hovedfaktorer var med på å avgjøre at USA ikke ratifiserte Kyoto-protokollen”? 

  

       I kapittel 2 redegjorde jeg for amerikansk klimapolitikk. Her kom jeg fram til at USA 

ikke ønsker å inngå avtaler underlagt FN, men at avtalene skal være i USAs interesser og på 

deres premisser. Riktignok er amerikanerne opptatt av å håndtere problemet med 

klimaendring ved hjelp av utvikling av teknologi, men de ønsker å gjøre det på sin måte 

uavhengig av FN. USA ønsker ikke å inngå forpliktende avtaler der det kreves tallfestede 

utslippskutt og/eller tidsfrister, men foretrekker tiltakene basert på frivillighet. De bindende 

reguleringene som er innført i USA, er ikke gjort på føderalt nivå, men på delstats- og lokalt 

nivå.  

       I kapittel 3 redegjorde jeg for fire andre avtaler som USA ikke ratifiserte. I likhet med 

Kyoto-protokollen møtte alle disse avtalene motstand i Senatet. Selv om det var USA som tok 

initiativ til avtalene, ble de ikke inngått på amerikanernes premisser. Det ble hevdet at både 

Havrettskonvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold ville kostet USA og 

amerikanske selskaper dyrt. Videre ble det hevdet at alle avtalene ikke var i samsvar med 

USAs ideologi og verdier. Avtalene tjente dermed ikke USAs interesser. Det at avtalene 

er/var av overnasjonal myndighet, gjorde at amerikanerne fryktet at en ratifisering ville ha 

svekket USAs suverenitet. Når det gjelder Folkeforbundet og Havrettskonvensjonen var dette 

også et spørsmål om sikkerhet. 

       I kapittel 4 så jeg på økonomiske årsaker til at USA ikke ratifiserte Kyoto-protokollen. 

Jeg kom fram til at amerikanerne var bekymret for at en ratifisering av protokollen ville ha 

”skadet” USAs økonomi. På grunn av amerikanernes energiintensive levemåte, er de 

avhengige av sikker energiforsyning. Sikker energiforsyning får de fra kull som det finnes 

mye av i USA. Ettersom kullindustrien er økonomisk viktig for USA, var man bekymret for at 

reguleringer gjennom Kyoto-protokollen økonomisk sett ville ha gått utover mange 

amerikanere. Riktignok kan det argumenteres for at det er andre årsaker enn de økonomiske 

som ligger til grunn. USA bruker mange milliarder på forskning og teknologiutvikling. I 

tillegg vises det til at USA er skeptisk til FN og forpliktende tiltak og tidsfrister. Spørsmålet 
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er så hvorfor de er skeptiske til dette. Svaret kan være at de er bekymret for den amerikanske 

økonomien. 

       I kapittel 5 så jeg på og hjemlige interessers innvirkning på USAs standpunkt til Kyoto-

protokollen i lys av Putnams tonivåspill. Kyoto-protokollen illustrerer at det er en tydelig 

sammenheng mellom internasjonalt samarbeid og hjemlige forhold. Jeg konkluderte med at 

USA ikke ratifiserte Kyoto-protokollen fordi vinnermengden var for liten. Det var vanskelig å 

oppnå 2/3-flertall i Senatet ettersom over halvparten av senatorene kommer fra delstater som 

er økonomisk avhengige av kull.  

       I kapittel 6 prøvde jeg å forklare USAs standpunkt til Kyoto-protokollen ved å se på 

landets dominerende rolle og utfordringen fra Kina. Jeg kom fram til at USA ikke ratifiserte 

Kyoto-protokollen fordi de var bekymret for at den ville være til så stor økonomisk ulempe 

for USA og til så stor fordel for Kina at det kunne føre til at USAs hegemoniske makt hadde 

blitt svekket enda mer. 

 

 

 

7. 2 Hovedkonklusjon  

Analysen i denne oppgaven har kommet til følgende hovedkonklusjoner: USA ratifiserte ikke 

Kyoto-protokollen på grunn av 1) økonomiske konsekvenser, 2) kullstatenes store politiske 

innflytelse og 3) frykten for Kina. 

       Den amerikanske levemåten er veldig energiintensiv, og det er derfor viktig for 

amerikanerne å ha tilgang til billig og rikelig energikilde. Ettersom USA har enorme 

kullforekomster, dekker kull dette behovet. Kull er en av de verste kildene til CO2-utslipp, og 

en ratifisering av Kyoto-protokollen ville ha ført til en regulering av kullutvinning. Dette ville 

antagelig ha rammet amerikansk økonomi. Det kreves 2/3-flertall i Senatet for å kunne 

ratifisere en internasjonal avtale. Ettersom over halvparten av senatorene er fra delstater som 

er økonomisk avhengige av kull, ville dette ha blitt vanskelig å oppnå. 

      Hvis USA hadde blitt underlagt bindende tiltak, fryktet de at det ville ha gått kraftig 

utover den amerikanske økonomien. Dette ville igjen ha styrket Kinas posisjon i forhold til 

USA enda mer. Det har blitt påpekt at et lands økonomi har stor betydning for et lands 

posisjon på den globale arenaen. På grunn av dette fryktet amerikanerne at Kina ville blitt en 

rival og en mulig trussel mot USA, og at USAs hegemoniske makt ville ha blitt svekket 

ytterligere.  
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