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"Америка побеђује као никада до сада", поручио је амерички председник Доналд Трамп
у говору на Светском економском форуму у Давосу. Он је хвалио америчке економске
успехе, а што се тиче животне средине - обећао је да ће се САД придружити
иницијативи о сађењу хиљаду милијарди стабала дрвећа, на шта је одговорила млада
климатска активисткиња Грета Тунберг која такође присуствује форуму.

  

  

Хиљадама километара далеко од суђења у Вашингтону, у оквиру процедуре опозива, на
светском економском форуму у Давосу, где су климатске промене биле једна од
централних тема, председник Трамп је обећао да ће Америка чувати животну средину.

  

"Решени смо да очувамо природну лепоту нашег света, величанственог Божјег дела.
Драго ми је што могу да објавим да ће се САД придружити иницијативи о сађењу хиљаду
милијарди стабала дрвећа, која се покреће овде на Светском економском форуму.
Хиљаду милијарди!”
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  Грета Тунберг говори на Светском економском форуму у Давосу, 21. јануара 2020.  Међутим, климатска активисткиња Грета Тунберг је одговорила да сађење дрвећа ниједовољно да се сузбију климатске промене.  "Оно што вам говоримо није да компензујете отпуштање штетних гасова једноставно такошто ћете платити некоме да сади дрвеће на местима као што је Африка, док се у истовреме шуме попут оних у Амазонији уништавају далеко бржим темпом. Сађење дрвећа јесвакако добро, али ни близу довољно, и не може да замени стварно ублажавањеклиматских промена и обнављање природе.”  Председник Трамп је, у говору у Давосу, осудио како је рекао “песимизам активиста којипредвиђају апокалипсу.”  А после потписивања почетног трговинског споразума са Кином прошле недеље,Трамп је звучао позитивно док је говорио о америчко-кинеским односима."Прошли смо врло бурну фазу али односи су сада бољи него икад. Мој однос сапредседником Сијем је изузетан. Он је за Кину, ја за САД, али осим тога се волимо.”  Трампов говор био је углавном фокусиран на Америку и њену економију. А у изборнојгодини, његова порука је била јасна.    US President @realDonaldTrump  spoke at #wef20 , telling the audience the United States isin the midst of an economic boom.    Find out more: https://t.co/91BiDmegfv @POTUS #wef20 pic.twitter.com/4Q1jXrxDTU  — World Economic Forum (@wef) January 21, 2020    "Поново напредујемо, поново смо пронашли свој дух и пробудили моћнумашинерију америчког предузетништва. Америка цвета, и да, Америка побеђује каоникада раније.”  Председник Трамп враћа се у Вашингтон у среду поподне а пре тога се на маргинамафорума у Давосу састаје са неколико светских лидера, међу којима су ирачкипредседник Бархам Салих, пакистански премијер Имран Кан и председница Европскекомисије Урсула фон дер Лајен.  Трамп прети Европској унији тарифама на аутомобиле  Председник САД Доналд Трамп изјавио је да је имао "веома добре" разговоре сапредставницима ЕУ у уторак. Међутим, рекао је да ће, уколико не буде постигнутдоговор, озбиљно размотрити тарифе на аутомобиле.  

  Бела кућа, преноси Ројтерс, константно одлаже одлуку да уведе тарифе на аутомобилеувезене из Европске уније.  Претња америчког председника тарифама на главни европски извозни производизазвала је снажно негодовање европских званичника и компанија, додаје Ројтерс.  "Очекујемо да ћемо моћи да постигнемо договор са ЕУ. Ако га они не прихвате, сасвимсигурно ћемо то (тарифе) размотрити", рекао је Трамп у Давосу где се одржава Светскиекономски форум.  Раније овог месеца, амерички дневник Вашингтон пост је објавио да је Трамповаадминистрација запретила ЕУ тарифама од 25 одсто уколико Велика Британија,Француска и Немачка званично не оптуже Иран за кршење нуклеарног споразума из2015. године.  (Глас Америке)  
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