USA historia, modern 2001 – 2019
2001
2001 – 2009 Var George W Bush USA:s president
September
11 september Klockan 14.48 svensk tid utsattes USA för de värsta terrorattackerna i landets historia.
De var riktade mot New York och Pentagons högkvarter i Virginia. Totalt användes fyra kapade
flygplan i attackerna. Två plan flögs in i World Trade Centers tvillingtorn på Manhattan i New York,
det tredje planet flögs in i USA:s försvarshögkvarter Pentagon i Virginia och det fjärde havererade på
ett fält utanför Shanksville i Pennsylvania. Totalt dödades 2 996 personer och över 6 000 skadades.
Skadorna på egendom och infrastruktur uppgick till minst 10 miljarder dollar. Terrorattackerna var de
värsta i USA:s historia

2002
Mellanårsvalet till kongressen blev en stor framgång för det republikanska partiet, som ökade sin
majoritet i representanthuset och även fick majoritet i senaten genom att vinna 51 av de 100
mandaten
Storföretagen Enron och Worldcom ställde in sina betalningar på grund av omfattande
bokföringsbedrägerier. Skandalerna orsakade väldiga förluster för både anställda och aktieägare.
Enron hade varit en av de stora bidragsgivarna till Bushs valkampanj
I september krävde president Bush att FN-länderna gemensamt skulle agera mot Irak om regeringen i
Bagdad inte villkorslöst accepterade vapeninspektioner av FN inom en given tidsfrist. Bush klargjorde
att USA var berett att ta saken i egna händer om inte FN agerade

2003
3 februari Exploderade den amerikanska rymdfärjan Columbia femton minuter innan landning
ovanför delstaten Texas. Columbia var på väg tillbaka till jorden efter ett 16 dagar långt
forskningsuppdrag i rymden. Hela besättningen, sju astronauter, omkom
I början av året var motsättningen i FN:s säkerhetsrådet stora när det gällde hur Irak-frågan skulle
hanteras. När det stod klart att USA inte kunde samla tillräckligt stöd, och att länder med vetorätt
och Ryssland sade nej till en FN-ledd invasion, förberedde sig USA med stöd av Storbritannien och en
koalition av ytterligare länder att anfalla landet
9 april Intog USA och dess samarbetsparter Bagdad efter att irakierna bjudit på svagt motstånd. I
mitten av april hade den amerikansk-brittiska koalitionen kontroll över landet
1 maj Förklarade president Bush att kriget i stort sett var över

2004
Avslöjades att irakiska fångar torterats av amerikanska soldater och förhörsledare i Abu Ghraibfängelset utanför Bagdad

2005
I slutet av augusti drabbades delstaterna Mississippi, Louisiana och Alabama, men även delar av
Florida, av en kraftig tropisk cyklon kallad Katrina. Katrina anses vara en av de kraftigaste tropiska
cykloner som registrerats på västra halvklotet. Fler än 1 800 människor omkom och de materiella
skadorna bedömdes i efterhand ha uppgått till 81 miljarder dollar

2006
På hösten antogs en ny lag om att förstärka gränsen till Mexiko med ett stängsel med elektronisk
övervakning för att stoppa illegal immigration
Vid valet till representanthuset i november fick Demokraterna 232 av platserna mot Republikanernas
203. Det var första gången på tolv år som demokraterna fick majoritet. I senaten fick Demokraterna
ett övertag med 51 platser, med stöd från två oberoende senatorer, jämfört med 49 för
republikanerna
Avgick försvarsminister Donald Rumsfeld efter hård kritik mot Irakkriget. Ny försvarsminister blev
Robert Gates

2008
Utsågs Barack Obama till Demokraternas presidentkandidat sedan han efter hård kamp besegrat
utmanaren Hillary Clinton
Besegrade Barack Obama Republikanernas kandidat John McCain i presidentvalet

2009
Januari
20 januari Barack Obama svors in som USA:s 44:e president och blev därmed den förste presidenten
med afroamerikanskt påbrå. Omkring 1,8 miljoner personer antogs ha följt ceremonin på plats i
huvudstaden Washington DC
April
Inleddes förhandlingar mellan USA och Ryssland om ett nytt Start-avtal som skulle begränsa
Rysslands och USA:s strategiska kärnvapenarsenaler
Augusti
Avled den kände senatorn Edward Kennedy
Oktober
9 oktober Tilldelades president Barack Obama Nobels fredspris trots att han inte uträttat något för
världsfreden. Hans tankar om bättre samarbetsklimat och kärnvapenfrihet ledde till priset. Många
bedömare ansåg att priset också skulle ses som en påtryckning för att Obama skulle uppfylla de
förväntningar som fanns på honom

December
10 december Mottog president Obama Nobels fredspris i Oslo
25 december Försökte en nigeriansk man utlösa en bomb i ett flygplan på väg från Amsterdam till
Detroit i USA men stoppades av medpassagerare. Mannen hade kopplingar till terrorrörelsen alQaida
Meddelade president Obama att ytterligare 30 000 soldater skulle skickas till Afghanistan

2010
Januari
Godkände Högsta domstolen att obegränsade donationer från företag och organisationer till politiska
kampanjer fick tas emot, så länge pengarna inte går direkt till en politisk kandidat eller ett parti och
därmed slopades en begränsning som funnits sedan 1907
Förlorade Demokraterna sin 60:e plats i senaten
Mars
21 mars Röstade representanthuset för ett förslag till ny sjukförsäkringslag med knapp marginal,
Affordable Care Act mera känd som ”Obamacare”. Inga republikaner stödde förslaget som senaten
godkände i slutet av december 2009. Lagförslaget undertecknades av president Obama några dagar
efter godkännandet
Mars
21 mars Röstade representanthuset med knapp marginal ja till ett förslag om en ny
sjukförsäkringslag, Affordable Care Act, senare mera känd som Obamacare. Inga republikaner stödde
förslaget som senaten godkände i slutet av december 2009
April
20 april Inträffade en av de största miljökatastroferna i USA:s historia när oljeborrplattformen
Deepwater Horizon exploderade i Mexikanska golfen. Elva personer omkom vid själva explosionen
och plattformen sjönk efter två dagar. Vid borrhålet på havsbotten uppstod en läcka och flera
miljoner fat råolja sprutade ut, med enorma miljöskador som följd. Läckan kunde tätas först efter
nästan tre månader. Plattformens ägare Transocean, prospekteringsföretaget Halliburton och
oljebolaget BP fick senare betala tiotals miljarder dollar i skadestånd
Juli
Grep de amerikanska myndigheterna tio personer som avslöjats vara ryska spioner. I Wien utväxlades
dessa mot fyra ryssar som suttit fängslade i Ryssland för att ha spionerat för västs räkning
Oktober
Upptäcktes två bomber i paket adresserade till synagogor i USA. Paketen hade skickats med flygpost
från Jemen och hittas gömda i skrivare efter tips från bland andra en avhoppad al-Qaida-medlem.
Det ena paketet upptäcktes i Storbritannien och det andra i Dubai. Terrorgruppen al-Qaida på
Arabiska halvön (Aqap) tog på sig detta

November
Publicerade internetsajten Wikileaks känsliga dokument från amerikanska ambassader och konsulat
runt om i världen, med bland annat negativa utlåtanden om ledare i olika länder
Publiceringen var ett slag mot amerikansk diplomati och bedömdes kunna skada kommande
förhandlingar med andra länder. Utrikesminister Hillary Clinton säger att avslöjandena är "en attack
på hela världssamfundet". En brottsutredning startas som ska ta reda på vilka som låg bakom läckan
för att ställa de skyldiga till svars

2010
Juli
22 juli Undertecknade president Obama den så kallade Wall Street-reformen som var den mest
omfattande regleringen av finanssektorn sedan depressionen på 1930-talet. Syftet var att försöka
förhindra en ny allvarlig finanskris
Grep de amerikanska myndigheterna tio ryssar som avslöjats som spioner. Efter att de erkänt flögs
de till Wien där de utväxlades mot fyra ryssar som suttit fängslade i Ryssland för att ha spionerat för
västs räkning
Oktober
Upptäcktes två bomber i paket adresserade till synagogor i USA. Paketen har skickats med flygpost
från Jemen och hittats gömda i skrivare efter tips från bland andra en avhoppad al-Qaida-medlem
November
Publicerade internetsajten Wikileaks känsliga dokument från amerikanska ambassader och konsulat
runt om i världen som, bland annat innehöll negativa uttalanden om ledare i olika länder.
Publiceringen var mycket negativ mot amerikansk diplomati och bedömdes kunna skada kommande
förhandlingar med andra länder

2011
Januari
8 januari Sköts sex personer ihjäl och 14 skadades när en 22-årig man sköt rakt in i en folkskara vid
ett torgmöte för demokrater i Tucson, Arizona. Den demokratiska kongressledamoten Gabrielle
Giffords, 40 år, skadades svårt. Bland de dödade fanns en assistent till Giffords, en domare och en
nioårig flicka. Skytten dömdes senare till livstids fängelse
Mars
19 mars Inledde USA tillsammans med Frankrike och Storbritannien flyganfall mot Muammar
Gaddafis regeringsstyrkor i Libyen. Syftet var att skydda civila och förhindra en humanitär katastrof
sedan regimstyrkorna tagit till vapen mot rebeller som krävde Gaddafis avgång. Den 27 mars
lämnade USA över huvudansvaret för insatsen till försvarsalliansen Nato
Maj
2 maj Dödades Usama bin Ladin, ledaren för terroristnätverket al-Qaida, under attack utförd av
amerikanska soldater mot hans hus utanför staden Islamabad i Pakistan

Augusti
För första gången någonsin fick USA sänkt kreditvärdighetsbetyg av institutet Standard & Poor's
September
Upphörde den nästa tjugo år gamla lagen som förbjudit anställda inom militären att öppet
tillkännage homosexualitet. Det blev nu tillåtet för militärer att uppge att de är homosexuella utan
risk för att bli uppsagda
December
Meddelades att amerikanska trupper skulle lämna Irak efter nästan nio år i landet. Omkring 4 500
amerikaner hade mist livet och kriget hade kostat USA närmare 1 000 miljarder dollar

2012
Februari
26 februari Sköts den obeväpnade svarte 17-årige Trayvon Martin ihjäl av en grannskapsvakt i ett
bostadsområde i Florida. Vakten, George Zimmerman, hävdade att han handlat i självförsvar.
Omfattande protester förekom runt om i USA efter skjutningen. George Zimmerman ställdes senare
inför rätta för mord men friades från anklagelserna i juli 2013. Ur protesterna mot domen föddes
proteströrelsen Black lives matter (BLM)
Maj
Sade president Barack Obama i ett officiellt uttalande att han stödde homosexuellas rätt att gifta sig.
Detta var första gången som en amerikansk president öppet gav sitt stöd för samkönade äktenskap
Juni
Godkände Högsta domstolen Obamas sjukförsäkringsreform och fastställde att den inte stred mot
den amerikanska författningen
Beslutade president Obama att USA inte skulle utvisa hundratusentals unga som kommit till USA som
barn med föräldrar som tagit sig illegalt till landet. Beslutet togs av Obama utan att ta upp frågan i
kongressen
Augusti
Utsågs Mitt Romney som Republikanernas presidentkandidat vid konventet i Tampa i Florida. Som
kandidat till posten som vicepresident utsåg Romney Paul Ryan, kongressledamot för Wisconsin
Rapporterade försvarsdepartementet att 2 000 amerikanska militärer hittills förlorat livet under
kriget i Afghanistan
September
Dödades USA:s ambassadör och ytterligare tre amerikaner vid ett attentat mot det amerikanska
konsulatet i staden Benghazi i Libyen
Oktober
30 oktober Drabbade orkanen Sandy USA:s östkust och orsakade svåra översvämningar och
materiella skador för uppskattningsvis 50 miljarder dollar. Minst 90 människor omkom

November
6 november I presidentvalet omvaldes Barack Obama till USA:s president. Han fick omkring 51 % av
rösterna mot utmanaren Mitt Romney som fick omkring 47 %. Obama fick 332 elektorsröster mot
206 för Romney
I kongressvalet fick Republikanerna 234 mandat mot 201 för Demokraterna. I senaten fick
Demokraterna 53 platser mot 45 för Republikanerna
December
14 december Sköt en 20-årig man ihjäl 26 personer på skolan Sandy Hook i staden Newtown i
Connecticut. Av offren var 20 barn, mellan sex och sju år gamla. Detta var det hittills det värsta
massmordet på en skola i landet. Gärningsmannen, som innan skolskjutningen mördat sin egen mor,
begick självmord

2013
April
16 april Genomfördes ett terrordåd i samband med evenemanget Bostonmaraton. Två hemmagjorda
sprängladdningar detonerade varvid tre personer omkom och omkring 300 skadades. En polis
dödades och en annan skottskadas svårt i samband med den polisjakt som följde efter attentatet. De
två attentatsmännen, två tjetjenska bröder. En av dem dödades under polisjakten medan den andre,
en 19-åring, skottskadades och greps fyra dagar efter dådet. Han dömdes senare till döden
Meddelade försvarsdepartementet Pentagon att ett robotförsvarssystem ska installeras på den
amerikanska ön Guam i Stilla havet på grund av hot om nordkoreanska attacker
Maj
Medgav president Obama och hans administration att USA dödat fyra amerikanska medborgare i
riktade drönarangrepp i Jemen och Pakistan
Juni
5 juni Publicerade den brittiska tidningen The Guardian en första artikel som avslöjad ett omfattande
amerikanskt övervakningsprogram efter en läcka från Edward Snowden, en tidigare anställd vid
underrättelsetjänsten CIA och signalspaningsorganisationen National Security Agency (NSA). Flera
artiklar följde i The Guardian, Washington Post och andra tidningar i flera länder. Informationen
ledde till stor uppmärksamhet både i USA och i omvärlden. President Obama försvarade
övervakningen
14 juni Åtalades Edward Snowden, som avslöjat USA:s massövervakning, för spioneri och stöld av
statlig egendom. Snowden flydde i maj till Hongkong och begärdes utlämnad därifrån. Från
Hongkong flydde Snowden till Moskva. Snowdens flykt skapade starka motsättningar mellan USA och
Kina såväl som med Ryssland
Ogiltigförklarade Högsta domstolen en del av rösträttslagen Voting Rights Act från 1965 med
motivering att den diskriminering av minoriteter som låg till grund för lagen inte längre ansågs råda
Presenterade president Obama en ny klimatplan, som speciellt riktade in sig på att minska
koldioxidutsläppen från landets många kol- och oljeeldade kraftverk

Juni – fortsättning
Möttes president Obama och Kinas president Xi Jinping i ett toppmöte i Kalifornien, bland annat
diskuterades problemen med Nordkorea och kinesisk cyberbrottslighet i USA
Juli
Förklarades den amerikanske soldaten Bradley Manning skyldig till att ha läckt ett stort antal hemliga
dokument till organisationen Wikileaks. Manning fälldes på många åtalspunkter men friades för
anklagelsen att ha hjälpt terrornätverket al-Qaida. Manning, som greps i Irak 2010, meddelade dagen
efter att domen fallit att han känner sig som kvinna och i fortsättningen vill bli kallad Chelsea istället
för Bradley. I augusti dömdes Manning till 35 års fängelse
Ansökte staden Detroit om konkurs efter årtionden av ekonomiska problem på grund av den
sviktande bilindustrin. I slutet av året beslutade en federal domstol att Detroit hade rätt till skydd i
enlighet med amerikansk konkurslagstiftning
Friades George Zimmerman som anklagats för mord på en ung obeväpnad ung, svart amerikan,
Trayvon Martin, i februari 2012 i egenskap av vakt. Protesterna mot domen ledde till att
proteströrelsen Black lives matter (BLM), som främst riktar sig mot polisvåld mot afroamerikaner,
grundades
Augusti
Efter att Edward Snowden vistats i mer än en månad i transithallen på en av Moskvas flygplatser fick
han tillfällig politisk asyl för ett år i Ryssland. Strax efteråt ställde president Obama in ett möte med
Rysslands president Putin som skulle hållits i början av september
September
Sköts tolv personer ihjäl och flera skadades av en IT-tekniker och tidigare reservsoldat vid
marinhögkvarteret i Washington DC. Mannen dödas under skottlossning med polis
Oktober
Material som Edward Snowden läckt till journalisten Glenn Greenwald fortsattes att publiceras, nu i
franska Le Monde, tyska Der Spiegel och brittiska The Guardian. Publiceringarna fördjupade därmed
övervaknings- och underrättelseskandalen, bland annat avslöjades att tyska förbundskanslern Angela
Merkels mobiltelefon avlyssnats tillsammans med ytterligare ett trettiotal regerings- och statschefer
November
President Obama och hans regering fick kritik för att bara 100 000 personer kunnat anmäla sig till
sjukförsäkringen Medicaid på grund av tekniska problem med den federala webbportalen på vilken
man kunde teckna försäkringen, beräknat var att 500 000 skulle kunna anmäla sig. Webbportalen för
anmälan hade öppnats den 1 oktober
December
Meddelade den särskilda kongresskommitté, som bildades i oktober med representanter från både
republikaner och demokrater, att den enats om ett budgetförslag på drygt en biljon dollar. På så sätt
skulle underskottet i statsbudgeten kunna minskas under den närmaste tioårsperioden.
Budgetförslaget godkändes först i representanthuset och därefter i senaten

2014
Februari
På grund av motsättningar mellan Demokrater och Republikaner tog det drygt två år att enas om ett
nytt lagförslag som kunde godkännas i kongressens bägge kamrar gällande livsmedelsstöd till fattiga
och jordbruksstödets utformning
Mars
Fördömde president Obama Rysslands agerande i Ukraina och inblandningen på halvön Krim. USA
införde sanktioner mot högt uppsatta personer inom den ryska regeringen och parlamentet samt
även mot separatistiska ledare på Krim
Maj
31 maj Frigavs den amerikanske soldaten Bowe Bergdahl efter att ha varit i talibansk fångenskap i
Afghanistan under fem år i utbyte mot fem talibaner från Guantánamofängelset. Bergdahl åtalades
senare i USA för att ha deserterat innan han tillfångatogs, men slapp fängelse
Juni
Lovade president Obama att skicka 300 amerikanska soldater till Irak för att hjälpa regimen i Bagdad
att bekämpa den militanta islamiströrelsen Isis. De första soldaterna kom till Irak i slutet av månaden
Juli
30 juli Röstade representanthusets republikanska majoritet igenom ett förslag om att stämma
president Barack Obama för att ha överträtt sina grundlagsfästa befogenheter. Kritikerna anklagade
presidenten för att ha utfärdat allt för många verkställighetsorder för att komma runt dödlägen i
känsliga frågor i kongressen
Skärpte USA sina ekonomiska sanktioner mot Ryssland med motiveringen att den ryska ledningen
inte infriat sina löften att dämpa konflikten i östra Ukraina. Sanktionerna riktade sig specifikt mot
viktiga delar av den ryska ekonomin, speciellt finans- och energisektorerna samt vapenindustrin.
Sanktioner riktades också mot de självutnämnda ukrainska "folkrepublikerna" Donetsk och Luhansk
Utvisades CIA-chefen från Tyskland efter att en anställd vid den tyska underrättelsetjänsten greps
och anklagades för att ha sålt hundratals dokument till CIA. De redan ansträngda relationerna med
Tyskland försämrades därmed ytterligare
Augusti
Sköts en svart obeväpnad tonåring, Michael Brown, till döds av en polis i en förort till Saint Louis i
delstaten Missouri vilket ledde till kravaller under flera nätter i förorten Ferguson. Utegångsförbud
nattetid infördes tillfälligt och Missouris guvernör kallade in delstatens nationalgarde
Godkände president Obama flygbombningar mot Islamiska statens (IS) ställningar i norra Irak. Detta
var USA:s första offensiva insats i Irak efter att marktrupperna drogs tillbaka från landet år 2011

September
Presenterade president Obama USA:s strategi för hur man skulle bekämpa den extremistiska
islamiströrelsen Islamiska staten (IS). De första amerikanska flygbombningarna mot mål kopplade till
IS i Syrien genomfördes. Insatserna mot IS i Irak skulle utökas och USA skulle ge ekonomiskt stöd till
rebeller i Syrien som bekämpade IS. Senare i månaden inledde USA tillsammans med flera arabstater
flyganfall mot IS-mål i Syrien
November
4 november Vann Republikanerna kongressvalet och fick 24 av senatens 36 platser. Även i
representantshuset ökade Republikanerna och fick 247 platser mot Demokraternas 188
Beslutade en åtalsjury att den vita polismannen som dödade en svart tonåring i Ferguson i augusti
utanför Saint Louis inte skulle åtalas. Beslutet utlöste omfattande våldsamheter i Ferguson. Missouris
guvernör satte in nationalgardet för att stoppa dessa. Även i andra städer uppstod oroligheter
Drev president Obama igenom en reform av invandringslagstiftningen som skulle underlätta för
papperslösa att få uppehållstillstånd. Närmare 5 miljoner migranter som befann sig illegalt i landet
beräknades beröras av reformen
Efter ett möte mellan president Obama och Kinas president Xi Jinping i Peking presenterade de båda
ledarna en klimatplan som innebar att Kinas utsläpp inte ska tillåtas öka efter 2030 medan USA skulle
ha som mål att fram till 2025 minska de amerikanska utsläppsnivåerna med 26-28 % jämfört med
2005-års nivåer
December
17 december Meddelade president Obama att USA ska återupprätta de officiella förbindelserna med
Kuba som varit avbrutna i drygt ett halvsekel
Beslutade en åtalsjury i New York att inte väcka åtal mot en polis som dödade en obeväpnad svart
man på Staten Island i juli. Beslutet resulterade i en infekterad debatt och omfattande
protestaktioner

2015
Januari
Meddelade försvarsdepartementet Pentagon att USA ska avveckla 15 militära baser i Europa
Februari
Lade president Obama in sitt veto mot oljeledningen Keystone XL som skulle gå mellan Alberta i
Kanada och delstaten Nebraska, varifrån oljan sedan skulle föras vidare genom befintliga ledningar
till Texas. Det var tredje gången under sin ämbetstid som Obama utnyttjade möjligheten att genom
veto stoppa en lag som antagits av kongressens båda kamrar
Fick diplomaten Randy Berry ett internationellt uppdrag som sändebud i hbtq-frågor. Genom
sändebudet ska den amerikanska regeringen bland annat försöka påverka regeringar i olika länder att
avskaffa lagar som kriminaliserar frivilliga samkönade sexuella relationer

Mars
Riktade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu skarp kritik i amerikanska kongressen mot det
avtal med Iran som USA och andra länder förhandlade om. Enligt Netanyahu kommer avtalet om
Irans kärnenergiprogram inte att leda till en förändring av Irans strategi och att landet därför är ett
hot mot hela världen. Obama kritiserade i sin tur Netanyahu för att denne inte kom med någon
alternativ lösning på Iranproblemet och vägrade också att ta emot honom i Vita huset med
hänvisning till det nära förestående israeliska parlamentsvalet. Demokraterna fördömde Netanyahus
tal medan Republikanerna hyllade det
April
Infördes undantagstillstånd i Maryland och nationalgardet sattes in för att hantera kravaller i staden
Baltimore som brutit ut sedan en ung svart man avlidit efter att hans ryggrad skadats svårt i
fängelset. Sex poliser stängdes av från sina tjänster under tiden justitiedepartementet utredde
händelsen
Tillträdde Loretta Lynch som justitieminister och blev den första svarta kvinnan på posten
Höll president Barack Obama och Kubas Rúul Castro ett officiellt möte i samband med ett regionalt
toppmöte i Panama. Det var första gången som de bägge ländernas ledare möttes officiellt på över
ett halvsekel
Juni
17 juni Sköts nio afroamerikaner ihjäl i en metodistkyrka i Charleston i South Carolina av en 21-årig
vit man som ville starta ett raskrig. Han döms senare till döden för hatbrott av en federal domstol
Godkände Högsta domstolen i ett domslut att det ska vara lagligt med samkönade äktenskap i hela
USA
Godkände senaten en ny lag, Freedom Act, som satte stopp för underrättelsetjänsten NSA:s
insamling av så kallad metadata, det vill säga data- och teletrafik som innehåller telefonnummer och
samtalslängder
Juli
20 juli Återupptogs de diplomatiska förbindelserna mellan USA och Kuba när ländernas ambassader
öppnades efter att ha varit stängda i ett halvsekel. USA:s handelsembargo mot Kuba fortsatte dock
då detta bara kunde hävas genom ett kongressbeslut. Även reserestriktionerna för amerikanska
medborgare att resa till Kuba kvarstod
Utvidgades än en gång sanktionerna mot ryssar relaterade till krisen i Ukraina, bland annat
hamnoperatörer på Krimhalvön och ett ryskt gasbolag. Utvidgningen följde på liknande beslut från
EU och Kanada. Syftet var att försöka skapa fred i Ukraina
Augusti
Offentliggjorde president Obama Clean Power Plan, en klimat- och energiplan som innebar att
begränsningar infördes för första gången för koldioxidutsläpp från kolkraftverk i USA

Oktober
Riktade Kina kritik mot USA för att ett amerikanskt krigsfartyg kränkt Kinas territorialvatten i
Sydkinesiska havet nära ögruppen Spratley. USA hävdade att fartyget befann sig på internationellt
vatten och att det utförde en operation som ett led i landets program för navigeringsfrihet
Nåddes en överenskommelse i kongressen om statsbudgeten fram till 2017. Genom denna avvärjdes
än en gång en situation där USA skulle vara tvunget att ställa in sina betalningar och stänga ned
federal verksamhet som under hösten 2013
Övergav president Obama planerna på att ta hem de närmare 10 000 amerikanska soldater som
fanns i Afghanistan under 2016. Efter att hans mandatperiod gick ut i början av 2017 skulle 5 500
soldater finnas kvar för att hjälpa den afghanska regeringen att stå emot det växande hotet från
talibanerna
November
Ålade en högre domstol i en dom Vita huset att stoppa planen att skydda över fem miljoner
migranter som invandrat illegalt från att deporteras enligt beslut i november 2014. Anledningen var
att ett antal delstater ansåg att president Obama och hans administration kringgått kongressen och
författningen genom att använda en så kallad verkställighetsorder, executive order, för att
genomdriva reformen
December
Sköt ett gift par ihjäl 14 personer och skadade 22 under en julfest vid en vårdinrättning i San
Bernardino i Kalifornien. Gärningsmännen sköts ihjäl av polisen. Paret hade vissa kopplingar till
islamistiska terrornätverk

2016
Februari
Amerikanska stridsflygplan bombade IS-baser i Libyen för andra gången på tre månader
Mars
1 mars Stärkte Hillary Clinton och Donald Trump sina chanser att bli respektive partis
presidentkandidater då de fick flest röster under primärvalen i sju stater på den så kallade
”Supertisdagen”
16 mars Nominerade president Obama domaren Merrick Garland till den plats i Högsta domstolen
som blev tom när HD-domaren Antonin Scalia avled i februari
21 mars Besökte president Obama, som första amerikanske presidenten sedan 1928, Kuba och
träffade bland annat träffar den kubanske presidenten Raúl Castro

Maj
4 maj Blev det klart att Donald Trump skulle bli Republikanernas presidentkandidat efter att han
vunnit primärvalet i Indiana och Ted Cruz dragit sig ur valet
27 maj Besökte president Obama den japanska staden Hiroshima som förste president efter att en
atombomb fälldes över staden år 1945, omkring 140 000 människor omkom
27 maj Beslutas om en utredning av hur Hillary Clinton använt sin e-post som utrikesminister. Hon
ska ha använt sin privata mejladress i sin yrkesutövning och har dessutom inte följt de regler för
rapportering som finns
Juni
7 juni Efter att ha segrat i primärvalet i Kalifornien och ytterligare tre stater blev Hillary Clinton klar
som Demokraternas presidentkandidat
12 juni Sköt en man ihjäl 49 personer och skadade många på en nattklubb där homosexuella brukade
träffas i Orlando i Florida. Aldrig tidigare har så många människor dödats samtidigt vid en
masskjutning i USA. Gärningsmannen dödades av polis under skottlossningen. Strax innan dådet
hade mannen sagt att han skulle utföra detta för extremistgruppen Islamiska statens (IS) räkning
27 juni Underkände Högsta domstolen de restriktioner i aborträtten som införts i Texas
28 juni Riktades kritik mot dåvarande utrikesministern Hillary Clinton för att hon underskattade
extremisthotet i Libyen och för att ha vilselett allmänheten om vad som hände vid attentatet
Juli
5 juli Sköts en svart man ihjäl av poliser i Baton Rouge i Louisiana
6 juli Sköts en svart man ihjäl i Saint Paul i Minnesota. Dödsskjutningen fick stor uppmärksamhet då
mannens flickvän livesände i sin mobil när polisen öppnade eld mot offret som stoppats för en trasig
baklykta på bilen
7 juli Dödade en svart krypskytt fem poliser under en protestaktion i Dallas i Texas mot
dödsskjutningarna av svarta män den 5 och 6 juli. Skytten dödades av poliser
17 juli Dödades tre poliser i Baton Rouge i Louisiana i samband med protestaktioner mot polisens
dödande av svarta män. Skytten dödades av polisen
19 juli Utsågs Donald Trump formellt till kandidat i presidentvalet under Republikanernas
partikonvent i Cleveland i Ohio. Melania Trumps tal under konventet väckte uppmärksamhet då det
till stora delar var ett plagiat av Michelle Obamas tal 2008
26 juli Utsågs Hillary Clinton till Demokraternas presidentkandidat vid partikonventet i Philadelphia
Augusti
Efter stora översvämningar i Louisiana fastslog president Obama att de utgjorde en nationell större
katastrof då de var de största sedan den värsta naturkatastrofen orkanen Sandy år 2012.
Översvämningarna krävde 13 människors liv och gjorde 30 000 hemlösa

September
18 september Utlöstes en bomb gjord av en tryckkokare på Manhattan i New York och skadade 29
personer. Ännu en sprängladdning upptäcktes i närheten. Ett par dagar senare greps en 28-årig man
född i Afghanistan misstänkt för att ligga bakom bomberna
22 september Utlyste guvernören i North Carolina undantagstillstånd i staden Charlotte sedan
våldsamheter utbrutit efter det att en svart man skjutits till döds av en polisman
November
6 november Meddelade FBI att Hillary Clinton inte kommer att åtalas för missbruk av sin e-post som
utrikesminister efter att de gått igenom 650 000 nya e-postmeddelanden
8 november Vann Donald Trump presidentvalet med 304 elektorsröster mot 227 för Hillary Clinton,
trots att hon fick nästan 2.9 miljoner fler röster. I kongressvalet behöll Republikanerna majoriteten i
både senaten såväl som i representanthuset
December
4 december Stoppade en federal myndighet under försvarsdepartementet planerna på att leda en
oljeledning under en vattenreservoir i ett reservat för ursprungsfolket sioux i North Dakota
10 december Uppgav underrättelsetjänsten CIA att Ryssland försökte påverka valet i Trumps favör
genom att e-postmeddelanden från Hillary Clinton, som hackare kommit över efter intrång mot
Demokraterna och Clintons kampanjledare, publicerades av Wikileaks
15 december Beslagtog Kina en amerikansk undervattensdrönare på internationellt vatten i
Sydkinesiska sjön, vilket var en av de allvarligaste militära konfrontationerna på flera år. Efter
förhandlingar återlämnades undervattensdrönaren senare
29 december Utvisades 35 personer som misstänktes vara ryska agenter vid ambassaden i
Washington respektive konsulatet i Los Angeles som straff för ryska hackares inblandning i valet. De
ryska åtgärderna fördömdes av Donald Trumps stab

2017
Januari
5 januari Bekräftade James Clapper, högste chef för USA:s underrättelsetjänster, inför kongressen att
Ryssland försökt påverka det amerikanska presidentvalet genom hackerintrång, propaganda, falska
nyheter och desinformation
17 januari Ändrade president Obama straffet för visselblåsaren Chelsea, fd Bradley, Manning som i
augusti 2013 dömdes till 35 års fängelse för att ha läckt tusentals hemligstämplade dokument till
Wikileaks. Hon släpptes ur fängelset i maj. Obama kortade straffet för sammanlagt 209 personer och
benådade 64
19 januari Bojkottade över 60 demokratiska ledamöter av representanthuset installationsceremonin
av president Donald Trump
20 januari Tillträdde Donald Trump som USA:s president
21 januari Ägde protestmarscher rum runt om i USA, och i världen, mot Donald Trumps person och
politik. I Washington DC lär fler än 500 000 personer ha protesterat och i Los Angeles minst 750 000
23 januari Stoppade president Trump frihandelsavtalet TPP som berörde tolv länder i Stilla havet.
Han införde också ett anställningsstopp i federala organ, med undantag för militären
24 januari Gav president Trump klartecken för två omstridda rörledningsprojekt som stoppats under
Obamas tid som president, Keystone XL och Dakota Access
25 januari Gav president Trump order om att arbetet med att bygga en mur längs den 320 mil långa
gränsen mot Mexiko skulle sättas igång, projektet var ett av hans viktigaste vallöften. Muren skulle
initialt betalas av USA men Mexiko ska tvingas betala i efterhand. Mexiko vägrade att betala för
muren
27 januari Förbjöd Donald Trump i ett dekret samtliga medborgare från sju, huvudsakligen
muslimska, länder Irak, Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Sudan och Syrien, inresa i USA i 90 dagar. Efter
bara någon vecka stoppades förbudet av federala domare som sade att det strider mot författningen.
Dekretet innehöll också ett stopp för allt flyktingmottagande i fyra månader
Februari
13 februari Tvingades den nationelle säkerhetsrådgivaren Michael Flynn avgå efter mindre än en
månad på posten. Anledningen var att han fört diskussioner med Rysslands ambassadör, Sergej
Kisljak, före maktskiftet den 20 januari, trots att det är förbjudet i lag för privatpersoner att blanda
sig i utrikespolitiken. Flynn ersattes av generallöjtnant H R McMaster
Meddelade Vita huset att man har som ambition att i praktiken utvisa alla papperslösa invandrare
med undantag för personer som kommit till USA som barn
Under sin första egna presskonferens sedan tillträdet angrep Donald Trump medierna för att vara
oärliga och sprida falska nyheter
Orsakade ett kraftigt regn försvagningar i en kanal vid USA:s högsta vattendamm i Kalifornien vilket
ledde till att 180 000 personer beordrades lämna sina hem

Mars
Drogs förslaget till en ny sjukförsäkringslag tillbaka då det inte stöddes av tillräckligt många
republikaner i representanthuset. Den nya sjukförsäkringen var tänkt att ersätta ”Obamacare”
Utredde FBI eventuella kopplingar mellan Rysslands regering och Trumps valkampanjstab. Att
säkerhetstjänsten skulle utreda en sittande president var ett unikt beslut. Enligt säkerhetschefen
Comey hade undersökningen inletts redan i juli 2016
Presenterade Trump en reviderad version av sitt omstridda inreseförbud från den 27 januari då det
underkändes av federala domare. Även andra versionen underkändes av federala domare men
Högsta domstolen godkände detta i juni
Hävdade Donald Trump i flera twittermeddelanden att förre presidenten Obama beordrat avlyssning
av hans bostad i byggnaden Trump Tower i New York, före valet i november. Inga bevis för
anklagelserna framfördes. Vita huset uppmanade kongressen att utreda anklagelserna
Meddelade justitieminister Jeff Sessions att han avsade sig ansvaret för utredningen av
Trumpkampanjens kontakter med ryska regeringsföreträdare. Beskedet kom dagen efter ett
avslöjande om att Sessions haft ett par möten med Rysslands ambassadör Sergej Kisljak under
valrörelsen, trots att han vittnat inför senaten om att han inte haft kontakter med ryssar
April
Möttes hela senaten för ett möte i Vita huset för att diskutera relationerna med Nordkorea som
utvecklats på ett mycket negativt sätt efter nordkoreanska robottester och hotfulla uttalanden från
båda länder. Kinas president Xi Jinping manade USA till återhållsamhet
Fällde USA en stor bomb mot vad som uppgavs vara ett fäste för terrorsekten IS i östra Afghanistan.
Enligt uppgift dödades över 90 IS-medlemmar. Bomben var den kraftigaste konventionella bomben,
icke kärnvapen, som USA har och det var första gången den användes
USA:s militära operation i Syrien fördömdes starkt av Rysslands president Putin. Kritiken ledde till att
USA:s utrikesminister Rex Tillerson besökte Ryssland för att träffa den ryske utrikesministern Sergej
Lavrov och diskutera händelsen
Beordrade president Trump ett anfall mot en militärbas i Syrien med 59 kryssningsrobotar, vilket var
USA:s första anfall under det sex år långa kriget i Syrien. Attacken utfördes två dagar efter en
nervgasattack i Idlibprovinsen som krävde över 80 människors liv
Besökte kinas president Xi Jinping president Trump i hans hem i Mar-a-Lago i Florida

Maj
Avgick Trumps kommunikationschef sedan i februari Mike Dubke efter bara några månader i tjänst
Anklagades Trumps svärson Jared Kushner, som hade en roll som rådgivare i Vita huset, haft kontakt
med Ryssland innan Trump tillträdde som president
Genomförde president Trump sin första utlandsresa som gick till Saudiarabien, Israel och Vatikanen.
Dessutom deltog han i ett Natotoppmöte i Bryssel och i ett G7-toppmöte i Italien
Utsåg justitiedepartementet den tidigare FBI-chefen Robert Mueller till särskild åklagare som ska
utreda uppgifterna om Rysslands inblandning i valrörelsen och eventuellt samröre med Trumps
valkampanj
Avskedade president Trump FBI-chefen James Comey och hänvisade till missnöje med utredningen
av Hillary Clintons privata e-post under valrörelsen. Många ansåg att avskedandet berodde på
utredningen av Rysslandskontakter under valrörelsen
Röstade kongressens andrakammare för en ny sjukförsäkringslag, American Health Care Act, som
skulle ersätta ”Obamacare”
Juni
Införde USA sanktioner mot den kinesiska banken Dandong, som man anklagade för att tvätta pengar
åt Nordkorea, mot ett kinesiskt rederi samt mot två kinesiska medborgare för att öka pressen på Kina
att begränsa Nordkoreas möjligheter att finansiera sitt kärnvapen- och missilprogram
Bekräftade försvarshögkvarteret Pentagon att ett amerikanskt stridsflygplan skjutit ned ett syriskt
regeringsplan efter att detta släppt bomber nära USA-allierade styrkor
Under ett tal i Florida tillkännagav president Trump att han river upp stora delar av Obamas
uppgörelse med Kuba
Utredde den särskilde åklagaren Robert Mueller om president Trump gjort sig skyldig till hindrande
av rättvisa
Anklagade omkring 200 demokrater i kongressen i en stämningsansökan president Trump för att via
sina hundratals företag ha tagit emot medel från utländska regeringar, vilket stred mot författningen
Förnekade justitieminister Jeff Sessions att påståenden om att han i hemlighet samarbetat med
Ryssland i sitt vittnesmål inför senatens underrättelseutskott
Vittnade den förre FBI-chefen James Comey inför senatens underrättelseutskott om flera privata
samtal med Trump om Rysslands inblandning i valkampanjen
Meddelade president Trump att USA, enligt vallöfte, kommer att dra sig ur Parisavtalet om
klimatförändringar

Juli
Sades kommunikationschefen Anthony Scaramucci upp efter bara tio dagar på posten. Andra som
också sades upp var pressekreteraren Sean Spicer och stabschefen Reince Priebus
Led president Trump ett stort nederlag när senaten stoppade hans försök att ändra
sjukförsäkringslagen Obamacare
Röstade senaten för att införa nya sanktioner mot Ryssland, Iran och Nordkorea, trots presidentens
motvilja mot detta
Inledde kongressen en utfrågning av Jared Kushner, presidentens svärson, om kontakter med
Ryssland under valkampanjen
Utökades sanktionerna mot Iran genom att frysa tillgångarna i USA för 18 iranska personer, företag
eller organisationer som ansågs ha stöttat Irans ballistiska robotprogram, eller den syriska regeringen
och grupper som Hamas och Hizbollah. De 18 stoppades också från att göra affärer med amerikaner
Utvisade Ryssland flera amerikanska diplomater och tvingade USA att reducera sin diplomatiska kår
med anledningar av de nya sanktionerna som infördes i början av månaden
Augusti
Drabbades staden Houston i Texas av enorma regnmängder när orkanen Harvey drog in över staden.
På ett par dagar hade mer regn fallit än det brukar göra under ett helt år. Även delstaten Louisiana
drabbades hårt. Katastroftillstånd utlystes i både Texas och Louisiana
Avskedades chefsstrategen Steve Bannon
Inledde USA, Kanada och Mexiko samtal om att omförhandla frihandelsavtalet Nafta som president
Trump kritiserat kraftigt under valrörelsen
Nådde ordkriget med Nordkorea den mest aggressiva nivån sedan 1950-talet. President Trump
hotade i ett uttalande med att ”eld och raseri som världen aldrig skådat” skulle drabba Nordkorea,
om de inte slutade hota USA. Uttalandet följde på uppgifter om att Nordkorea kan ha lyckats
konstruera kärnvapenstridsspetsar som var tillräckligt små för långdistansrobotar som kunde nå USA.
Efter ett andra robottest beslutade FN:s säkerhetsråd att införa nya hårda sanktioner mot landet
Utsåg den särskilde åklagaren Robert Mueller en åtalsjury som ska utreda anklagelserna om
Rysslands inblandning i presidentvalet. Åtalsjuryns uppgift var att avgöra om brottsåtal skulle väckas

September
Drabbades anställda vid USA:s ambassad i Havanna av hörselproblem, yrsel, huvudvärk, trötthet,
sömnsvårigheter med mera. Problemen tros bero på att personalen utsattes för någon form av
ohörbart ljud antingen nära ambassaden eller utanför deras bostäder. Hälften av personalen vid
ambassaden kallades hem. Anledningen till personalens problem var okänt
Under sitt första tal i FN:s generalförsamling varnade Donald Trump den nordkoreanske ledaren Kim
Jong-Un med att förstöra Nordkorea om provokationerna fortsatte
Beslutade president Trump att migrantprogrammet Daca, Deferred Action for Childhood Arrivals,
som infördes av Obama 2012, skulle avskaffas. Omkring 800 000 personer kunde vara berörda
Efter provsprängningarna av kärnvapen i Nordkorea i början av månaden infördes utökade
sanktioner mot landet
Kom nya hot om ingripanden fmot Nordkorea från försvarsminister James Mattis efter att de
genomfört sin sjätte provsprängning av kärnvapen
Oktober
1 oktober Sköt en man ihjäl 58 deltagare i en musikfestival, fler än 500 skadades, från ett hotellrum
på 32:a våningen i Las Vegas. Gärningsmannen, en 64-åring man var bosatt i Las Vegas och begick
självmord efter dådet. Antalet dödsoffer var det högsta av någon tidigare masskjutning i USA
Uppgav Facebook att 126 miljoner amerikanska användare kan ha nåtts av runt 80 000 inlägg som
gjordes av ett ryskt företag mellan juni 2015 och augusti 2017 och att man stängt 170 Instagramkonton som skickat runt 120 000 meddelanden. Twitter uppgav att de stängt ned 2 752 konton som
skapats av ett Rysslandsbaserat företag. Runt 131 000 meddelandena gick ut från de kontona mellan
september och november 2016
Åtalades Paul Manafort, Trumps kampanjledare sommaren 2016, och hans affärspartner Richard
Gates på tolv punkter i den så kallade Rysslandsutredningen. Trump fortsatte att förneka alla band
mellan hans medarbetare och ryssar
Beslutade kongressen om en ny Iranstrategi
Omkom fler än 30 personer i 22 skogsbränder i Kaliforniens norra del. Över 3 500 hus förstördes och
fler än 25 000 människor fick evakueras. Bränderna var de värsta i Kalifornien sedan 1930-talet
Lämnade USA FN-organet UNESCO för att man tyckte att de var anti Israel. År 2011 slutade USA ge
pengar till UNESCO för att de beviljade Palestina medlemskap
31 oktober Dödades åtta personer och elva skadades när en liten lastbil körde på en cykelbana på
södra Manhattan. Föraren, som uppgavs vara en 29-årig invandrare från Uzbekistan, skottskadas och
greps av polis

November
4 november Sköt en man ihjäl 26 personer och skadade ett 20-tal i en kyrka i Sutherlands Springs i
Texas
4 november Inledde president Trump en rundresa i Asien med besök i Japan, Sydkorea, Kina,
Vietnam och Filippinerna
Genomförde Nordkorea ett nytt robottest efter att inte ha testat robotar på två månader. Den nya
roboten skall ha kapacitet att nå hela USA. Nordkorea sade sig nu ha uppnått målet med att bli en
kärnvapenstat. FN-ambassadören Nikki Haley hotade Nordkorea med att USA kommer att förgöra
landet om det blir krig. USA uppmanade också alla länder att bryta alla sina förbindelser med
Nordkorea och att Kina stoppa sina oljeleveranser till landet
Avslöjades att handelsminister Wilbur Ross hade ägarandelar i det ryska rederiet Navigator som
gjorde miljonaffärer med det ryska olje- och gasbolaget Sibur
December
Röstade Republikanerna i kongressen igenom ett lagpaket med skattereformer som var det mest
omfattande på över 30 år. Inga demokrater röstade på förslaget. Ändringarna gynnade främst
företag och höginkomsttagare
Erkände president Trump Jerusalem som Israels huvudstad enligt vallöfte. Den arabiska världen
reagerade kraftigt mot beslutet. Även EU var negativa till beslutet och Turkiet hotade att bryta sina
förbindelser med Israel. Två veckor senare fördömdes beslutet i FN:s generalförsamling
Beslutade Högsta domstolen att det inreseförbud för invånare från sex huvudsakligen muslimska
länder som infördes i oktober ska gälla, tills pågående juridiska prövningar i Kalifornien och Virginia
slutförts
Meddelade president Trump att två nationalmonument i Utah skall reduceras till ytan, Bear Ears och
Grand Staircase-Escalante. Miljögrupper och företrädare för urfolk sade att de tänker försöka stoppa
ändringen på laglig väg
Åtalades Donald Trumps säkerhetsrådgivare Michael Flynn för misstänka rysk inblandning i
presidentvalet. Flynn erkände att han medvetet gjort falska uttalanden om sina kontakter med den
ryska regeringen

2018
Januari
Lade president Trump ned en kommission som han själv tillsatt i maj 2017 och som skulle utreda
valfusk 2016. Som motiv angavs bland annat att flera delstater nekat till att lämna ut efterfrågade
uppgifter. Trump hävdade att upp till 5 miljoner röster lades illegalt på Hillary Clinton men inga bevis
presenterades
Frågades justitieminister Jeff Sessions ut av den särskilde åklagaren Robert Mueller som utreder
Trumpkampanjens kopplingar till Ryssland
Meddelade Vita huset att tull skulle införas på tvättmaskiner och solpaneler för att skydda inhemska
tillverkare från utländsk konkurrens. Avgifterna drabbade Kina och Sydkorea hårdast
Meddelade president Trump att USA skulle avstå från att riva upp avtalet om Irans
kärnenergiprogram ytterligare fyra månader för att parterna skulle kunna omförhandla detta.
Samtidigt infördes nya sanktioner mot 14 personer och organisationer i Iran med anledning av hur
regimen hade hanterat en protestvåg
Beordrade en federal domstol för första gången en delstat att ändra sina valdistrikt då den
existerande indelningen gjorts utifrån partipolitiska hänsyn
Februari
14 februari Sköts sjutton personer ihjäl vid en gymnasieskola i Parkland i Florida. Polisen kunde gripa
den 19-årige skytten, en tidigare elev som stängts av från skolan av disciplinskäl
Meddelade Hope Hicks, president Trumps kommunikationschef, att hon skulle avgå
Fråntogs president Trumps svärson och rådgivare Jared Kushner och andra medarbetare i Vita huset
rätten att ta del av de mest hemliga handlingarna
Åtalades tretton ryska medborgare och tre ryska företag för att under falska identiteter ha försökt
stärka Donald Trumps chanser i valet 2016. Åtalet var det första som åklagaren Robert Mueller
väckte som gällde direkt inblandning i valet. President Trump kritiserade åtalet och fortsatte att
förneka allt ryskt samarbete
Mars
Avskedades David Shulkin, minister med ansvar för militärveteraner efter att han anklagats för att ha
slösat med skattebetalarnas pengar under en semesterresa. Den verkliga anledningen antogs vara att
Shulkin hade kritiserat Trump för planer på att privatisera sjukvården för ex-militärer
Utvisade USA 60 ryska diplomater till följd av en nervgiftsattack mot en rysk före detta spion och
hans dotter i Storbritannien i början av månaden. Ett 20-tal andra länder, främst i EU, utvisade också
diplomater i solidaritet med den brittiska regeringen som anklagade Ryssland för att ligga bakom
attacken. Sammanlagt utvisades över 100 ryska diplomater. Moskva förnekade all inblandning och
svarade några dagar senare med att utvisa 60 amerikanska diplomater
Tillbakavisade Vita huset uppgifter från porrfilmstjärnan Stephanie Clifford som sade att hon haft ett
förhållande med Donald Trump år 2006. Clifford uppgav att hon hotats och har sagt att hon fått 130
000 dollar för att hålla tyst om affären, strax före valet 2016. Presidentens personliga advokat
Michael Cohen uppgav att han betalat 130 000 dollar ur egen ficka , oklart varför

mars – fortsättning
Demonstrerade hundratusentals människor i över 800 städer i USA med krav på skärpta vapenlagar.
Initiativet till protesten togs av skolungdomar vid skolan i Parkland i Florida där en skolskjutning ägde
rum i februari. Enligt uppgift demonstrerade fler än 800 000 personer enbart i Washington D C
Meddelade president Trump att säkerhetsrådgivaren H R McMaster ska ersättas av den förre FNambassadören John Bolton
Donald Trumps personlige advokat John Dowd, som företrätt presidenten i samband med
ryssutredningen, meddelade att han avsäger sig sitt uppdrag
Avslöjades att det brittiska analysföretaget Cambridge Analytica sålt personuppgifter om 50 miljoner
Facebookanvändare till Trumpmedarbetare år 2014. Uppgifterna ska ha använts för riktade politiska
budskap som kan ha påverkat valutgången 2016
Avskedades biträdande FBI-chef Andrew McCabe anklagad för att vara oärlig och för att ha läckt
uppgifter till medier. McCabe har varit i konflikt med president Trump och hade lämnat information
till Muellers utredning rörande konversationer med presidenten
Införde USA sanktioner mot 19 ryska medborgare som anklagades för inblandning i presidentvalet
2016 samt för cyberattacker. Bland de utpekade ingick samtliga 13 personer som
justitiedepartementets särskilda åklagare Robert Mueller väckte åtal mot i februari. Fem institutioner
omfattades också av sanktionerna, däribland den ryska militära underrättelsetjänsten GRU
Avskedade president Trump utrikesminister Rex Tillerson via Twitter och utsåg CIA-chefen Mike
Pompeo till ny utrikesminister. Ny chef för CIA blev Gina Haspel
Meddelade den republikanska majoriteten i representanthusets underrättelseutskott att de inte
funnit några bevis som pekar på samröre mellan Trumps valkampanj och ryska regeringsföreträdare.
De ansåg dock att Ryssland blandade sig i valet, dock utan att Donald Trump hade någon fördel av
detta. Utskottets demokrater accepterade inte slutsatsen
Avgick president Trumps ledande ekonomiska rådgivare Gary Cohn, men angav ingen anledning
April
Besökte utrikesminister Mike Pompeo Nordkorea och träffade ledaren Kim Jong-Un som en
förberedelse inför det planerade mötet mellan Trump och Kim Jong-Un
Anföll USA, Frankrike och Storbritannien tillsammans tre strategiska platser i Syrien med ett 100-tal
robotar. Målen var kopplade till Syriens kemvapenprogram och för att syriska armén genomfört en
kemvapenattack mot staden Duma den 6 april
Blev Texas första delstat att skicka nationalgardet till gränsen mot Mexiko sedan president Trump
sagt att upp till 4 000 nationalgardister ska bevaka gränsen tills dess att en mur byggs

Maj
8 maj Meddelade president Trump att USA drar sig ur uppgörelsen om Irans kärnenergiprogram från
2015 och angav som skäl att det handlade om USA:s säkerhet. USA återinförde hårda sanktioner mot
Iran och hotade med att länder som hjälper Iran också riskerar sanktioner
14 maj Invigdes USA:s ambassad i Jerusalem. Officiella representanter för USA var president Trumps
dotter Ivanka och hennes make, presidentrådgivaren Jared Kushner, samt utrikesminister Mike
Pompeo. Samtidigt pågick omfattande protester bland palestinier som motsatte sig flytten, främst
vid gränsen mellan Israel och Gazaremsan. Över 50 palestinier dödades och 2 700 skadades
18 maj Sköts tio personer, åtta elever och två lärare, ihjäl vid en skolskjutning i Santa Fe, Texas.
Skytten var en 17 åring som greps av polisen efter dådet
Juni
1 juni Införde USA stål- och aluminiumtullar för att skydda den nationella säkerheten. Den nya
tullavgiften för stål var 10 % och för aluminium 25 %
12 juni Träffades president Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong-Un i ett historiskt möte på ett
lyxhotell i Singapore. Efter mötet undertecknades ett dokument enligt vilket Nordkorea ska arbeta
för ”fullständig nukleär nedrustning” på Koreahalvön och för att bygga ”varaktig och stabil fred”. I en
presskonferens efter mötet uppgav president Trump att USA skulle upphöra med de årliga
gemensamma militärövningarna med Sydkorea
15 juni Meddelade president Trump att tullar på 25 % skulle införas på över 1 000 varor från Kina,
värde av tullarna uppgick till runt 50 miljarder dollar om året. Kina svarar omgående med att
meddela att tullar skulle införas på amerikanska varor till ungefär samma värde
19 juni Meddelade regeringen att USA skulle lämna FN:s människorättsråd (UNHCR) och anklagade
det för hyckleri och politisk partiskhet. Rådet kritiserades, bland annat för att driva en ständig
kampanj mot Israel, samtidigt som flera länder är medlemmar som kränker mänskliga rättigheter
28 juni Sköt en man ihjäl fem anställda vid tidningen Capital Gazette i Annapolis i Maryland
Godkände Högsta domstolen president Trumps inreseförbud för personer från fem muslimska
länder, Iran, Jemen, Libyen, Somalia och Syrien samt från Nordkorea och Venezuela
Efter omfattande kritik ändrade sig president Trump om en kontroversiell policy som ledde till att
över 2 300 barn sedan början av maj skilts från sina föräldrar vid gränsen mot Mexiko. Föräldrarna
som försökte ta sig in i USA greps medan barnen omhändertogs. Enligt det nya presidentdekretet
skulle nu föräldrar och barn sättas i förvar tillsammans

Juli
1 juli Införde Kanada nya tullar på över 200 amerikanska varor som svar på de tullar på kanadensiskt
aluminium och stål som infördes av USA i juni. Högst tullar, 25 %, blev det på stål och aluminium.
Produkter som båtar, pizza, godis och toalettpapper belades med tullavgifter på 10 %
6 juli Besökte utrikesminister Mike Pompeo Pyongyang för att under två dagar diskutera hur
kärnvapenöverenskommelsen mellan ländernas presidenter skulle genomföras. Enligt Pompeo
gjordes framsteg under samtalen men strax efter att han lämnat landet offentliggjorde Nordkorea ett
uttalande där USA anklagades för att äventyra avtalet genom ”ensidiga och orealistiska” krav.
Förvirringen ökade ytterligare när president Trump meddelade att han fått ett mycket vänligt brev av
Kim Jong-Un i vilket den nordkoreanske ledaren hyllade Trump och spådde en ljus framtid för
relationerna mellan länderna. I FN krävde USA att ett totalförbud för oljeleveranser till Nordkorea
skulle införas då det framkommit att landet på illegal väg skaffat mer än dubbelt så mycket olja som
landet tilläts importera enligt de rådande internationella sanktionerna mot Nordkorea
11 juli Under ett NATO-möte krävde president Trump att de andra Nato-länderna omgående måste
öka sina bidrag till organisationen till 2 % istället för som planerat år 2024. Trumps krav skapade
irritation hos övriga deltagare
15 juli Införde USA tullavgifter på 25 % för olika kinesiska varor, i första steget till ett värde av 16
miljarder dollar. Kinas regeringen anklagade USA för att "starta historiens största handelskrig" och
svarade med att införa strafftullar på amerikanska varor till samma värde
27 juli Lämnade Nordkorea tillbaka kvarlevorna av vad som sades vara ett 50-tal amerikanska
soldater som dog i Koreakriget. Kvarlevorna sändes med ett amerikanskt transportplan till den
amerikanska flygbasen Osan i Sydkorea på 65-årsdagen för det eldupphör som fick slut på
Koreakriget 1953. Återförandet var en del av överenskommelsen mellan Donald Trump och
Nordkoreas ledare Kim Jong-Un vid toppmötet i Singapore den 12 juni
30 juli Rapporterade den amerikanska underrättelsetjänsten att man via satellitbilder upptäckt att
Nordkorea kan vara på väg att bygga nya interkontinentala robotar
Åtalades tolv personer vid den ryska militära underrättelsetjänsten GRU för att ha hackat sig in i
Demokraternas och presidentkandidaten Hillary Clintons valkampanj 2016
Augusti
Beslutade regeringen att dra in alla bidrag till FN-organisationen UNRWA vilket skulle drabba
palestinierna hårt
Erkände ” Michael Cohen, president Trumps tidigare advokat, sig skyldig till brott mot
kampanjreglerna i valet 2016, i syfte att påverka valutgången
Fälldes Paul Manafort, president Trumps tidigare kampanjchef, för skattebrott, bankbedrägeri och
undanhållande av information om utländska konton. Rättegången var den första som hölls som ett
resultat av åklagare Robert Muellers Rysslandsutredning, men åtalen hade inte direkt kopplingar till
utredningen
Deltog omkring 350 nyhetsmedier i en samlad kampanj med ledare mot president Trumps
återkommande utfall om ”fake news” och journalister som ”folkets fiender”. Den intellektuella
gruppens uppfattning delades inte helt med alla republikanska väljare, nära hälften av dem anser att
medierna är ”folkets fiende” enligt opinionsundersökningar

augusti – fortsättning
Drabbades Kalifornien åter av svåra skogsbränder. President Trump hävdade att bränderna berodde
på delstatens klimatlagar och vattenreglering och inte på klimatförändringar. Ett tiotal personer
omkom i bränderna och tiotusentals fick evakueras från sina hem. Katastroftillstånd utlystes i
Kalifornien
Övergick de spända relationerna mellan Washington och Ankara i öppen konflikt mellan länderna när
president Trump dubblade tullavgifterna på stål och aluminium från Turkiet, en dryg vecka efter det
att han infört sanktioner mot två turkiska ministrar
Efter att ha lämnat kärnenergiavtalet med Iran återinförde USA sanktioner mot landet. Iran vände sig
till Internationella domstolen (ICJ) med begäran om att få sanktionerna upphävda
September
Var det nya frihandelsavtalet mellan USA, Kanada och Mexiko klart. Det nya avtalet USMCA ersatte
Naftaavtalet från 1994
Införde USA sanktioner mot en militär inköpsenhet i Kina och dess chef för att Peking köpt ryska
stridsflygplan och luftvärnsrobotar och därmed kringgick amerikanska sanktioner mot Moskva som
infördes som en följd av Rysslands agerande i Ukraina 2014 samt den påstådda inblandningen i det
amerikanska valet 2016. Samtidigt utökades sanktionerna mot Ryssland med ytterligare 33 personer
och enheter som hade kopplingar till rysk militär och underrättelseverksamhet
Började USA införa nya tullavgifter på närmare 6 000 varor från Kina, till ett värde av omkring 200
miljarder dollar. I juni infördes tullavgifter på kinesiska produkter motsvarande 50 miljarder dollar för
en rättvisare handel mellan länderna
Oktober
27 oktober Sköts elva person ihjäl i en synagoga i Pittsburgh i Pennsylvania av en 46-årig man. Dådet
var det dödligaste mot judar någonsin i USA
Beordrade försvarsdepartementet 5 200 soldater till gränsen mot Mexiko för att stoppa ett stort
antal centralamerikanska migranter på väg mot USA. Migranterna utgjorde en fara för USA:s
säkerhet enligt president Trump
Greps en 56-årig man som skickat brev med misstänkta sprängämnen till ett tiotal ledande
demokrater och Trumpkritiker. Inga explosioner inträffade. Brev skickades, bland annat till förre CIAchefen John Brennan, förre presidenten Barack Obama, den förra utrikesministern Hillary Clinton och
miljardären George Soros
Godkände senaten Brett Kavanaugh som ny domare i Högsta domstolen
Beordrade Internationella domstolen (ICJ) USA att mildra de återinförda sanktionerna mot Iran. USA
sade att man inte kommer att följa detta

November
Skulle representanthusets tillsynsutskott utreda uppgifter om att presidentens dotter och rådgivare
Ivanka Trump använt ett privat e-postkonto i regeringsärenden. Avslöjandet väckte uppmärksamhet
på grund av Donald Trumps återkommande krav under valrörelsen 2016 på att Hillary Clinton skulle
sättas i fängelse på grund av liknande hantering av e-post
Ännu en våldsam skogsbrand drabbade Kalifornien, denna gång kring staden Paradise. Efter tio dagar
hade branden krävt nästan åttio människors liv och förstört omkring 10 000 byggnader. Branden var
den dödligaste och mest förödande i Kaliforniens historia. En stor brand drabbade även Malibu i
utkanten av Los Angeles
Undertecknade president Trump ett dekret som innebar automatiska avslag på alla asylansökningar
från personer som tog sig över gränsen från Mexiko. Syftet var att stoppa centralamerikaner på väg
mot USA och att tvinga Mexiko att ta han om situationen. Flera människorättsorganisationer
protesterade och vissa lämnade in en gemensam stämningsansökan vilket ledde till att en federal
domare tillfälligt upphävde förbudet
Avskedade president Trump justitieminister Jeff Sessions, bland annat för att han avsade sig ansvaret
för Rysslandsutredningen
December
Meddelade president Trump att försvarsminister James Mattis skulle avgå. Mattis motsatte sig
Trumps besked om att de amerikanska soldaterna i Syrien skulle tas hem. Mattis ersattes av vice
försvarsminister Patrick Shanahan
Meddelade president Donald Trump på Twitter att USA skulle ta hem de 2 000 amerikanska
soldaterna som befann sig i Syrien eftersom IS var besegrat
Meddelade president Trump att inrikesminister Ryan Zinke skulle lämna sin tjänst vid årsskiftet. En
vecka tidigare informerades att stabschefen John Kelly skulle lämna sin befattning
Ansåg en federal domare i Texas i en dom att sjukförsäkringslagen ”Obamacare” stred mot
författningen. Utslaget förväntades bli överklagat och antagligen gå vidare till Högsta domstolen
Dömdes advokaten Michael Cohen, tidigare en av president Trumps närmaste medarbetare, till tre
års fängelse för att ha brutit mot kampanjreglerna inför presidentvalet 2016 och för att ha ljugit för
kongressen samt gjort sig skyldig till skattebrott

2019
Januari
Tillkännagav USA att sanktioner skulle införas mot det statliga oljebolaget PDVSA i Venezuela
Väckte justitiedepartementet åtal mot den kinesiska telekomjätten Huawei och dess finanschef
Meng Wanzhou för brott mot USA:s sanktioner mot Iran, bedrägeri, hindrande av rättvisa och försök
att stjäla företagshemligheter från en konkurrent. Meng Wanzhou greps i Kanada i december 2018.
USA begärde henne utlämnad
Grep underrättelsetjänsten FBI Roger Stone, en välkänd republikansk strateg och tidigare
kampanjrådgivare till president Trump, för kopplingar till Rysslandsutredningen. Stone anklagades för
att ha hindrat rättvisan, vittnat falskt och försökt påverka vittnen, ljugit inför representanthusets
underrättelseutskott om sina kontakter med Wikileaks och för att ha försökt få en Wikileakskontakt
att också ljuga inför utskottet
Visade en sammanställning gjord av tidningen Washington Post att Donald Trump gjorde 8 158 falska
eller missvisande uttalanden under sina första två år som president. De ämnen som oftast berördes
var Rysslandsutredningen, skattesänkningen från 2017 och storleken på USA:s handelsunderskott
Februari
28 februari Det i förtid avslutade toppmötet mellan president Trump och den nordkoreanske ledaren
Kim Jong-Un i Hanoi slutade utan att någon överenskommelse nåddes
Vid en utfrågning i representanthusets utredningsutskott beskrev president Trumps tidigare advokat
Michael Cohen honom som en bedragare, skurk och rasist och jämförde honom med en maffiaboss
Utlyste president Trump ett så kallat nationellt nödläge för att få fram finansiering till gränsmuren
mot Mexiko. Pengarna skulle tas från militären och försvarsdepartementet. Bygget av muren var
Donald Trumps viktigaste vallöfte
Stämde en allians av sexton delstater, med Kalifornien som tongivande, president Trump med
anledning av hans beslut att utlysa nationellt nödläge för att bygga muren mot Mexiko. Delstaterna
ville hindra Trump från att missbruka presidentmakten
Godkände senaten William Barr som ny justitieminister
Beslutade USA formellt att man drar sig ur nedrustningsavtalet INF, Intermediate-Range Nuclear
Forces, från 1987. Enligt avtalet, som undertecknades av president Ronald Reagan och den sovjetiske
ledaren Michail Gorbatjov, skulle alla robotar med en räckvidd mellan 50 och 550 mil skrotas. Enligt
president Trump har ryssarna brutit mot avtalet, vilket även den förre presidenten Barack Obama
och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg hävdade

Mars
Meddelade utrikesminister Pompeo att biståndet till El Salvador, Guatemala och Honduras för 2017
och 2018 skulle dras in för att länderna inte gjorde tillräckligt för att hindra den omfattande
migrationen till USA
Offentliggjorde justitieminister William Barr en fyra sidor lång sammanfattning av den särskilda
åklagaren Robert Muellers rapport i Rysslandsutredningen, som enligt slutsatsen visade att det inte
fanns några bevis för samröre mellan Trumps kampanj och Ryssland under valrörelsen.
Demokraterna i kongressen krävde att rapporten skulle offentliggöras i sin helhet
Efter att representanthuset och senaten röstat nej till president Trumps utlysta nödläge för att få
medel att bygga muren mot Mexiko lade han in veto, det första under hans period som president,
mot kongressens nej
Dömdes president Trumps tidigare kampanjchef Paul Manafort till ett andra fängelsestraff för att ha
ljugit för den särskilda åklagaren Robert Muellers Rysslandsutredning och för FBI. Manafort skulle nu
avtjäna sju och ett halvt år i fängelse, betala tillbaka 24 miljoner dollar och 50 000 dollar i böter
Stämde den kinesiska telekomjätten Huawei USA:s regering på grund av ett förbud som införts för
federala organ att använda sig av företagets produkter
Inledde representanthusets justitieutskott en omfattande utredning av president Trump som
misstänktes för maktmissbruk, korruption och hindrande av rättvisan. De misstankar om brott som
ska utredas omfattade i huvudsak fem områden; samröre med Ryssland om påverkan av valet 2016,
försök att dölja sådant samröre, förhandlingar om bygget av ett Trump Tower i Moskva, betalning i
strid mot valkampanjlagar för att tysta kvinnor om utomäktenskapliga förbindelser, samt
författningens förbud att ta emot pengar eller andra förmåner från utländska regeringar
April
27 april Sköts en kvinna ihjäl och tre personer skadades i en synagoga i Poway i södra Kalifornien. En
19-årig greps för dådet
Offentliggjordes den största delen av den särskilde åklagaren Robert Muellers utredning om rysk
inblandning i valet 2016, vissa delar hade dock strukits av sekretesskäl. Av rapporten framgick att
president Trump ett flertal gånger försökte hindra utredningen
Lade president Trump in sitt veto mot ett beslut i kongressen om att USA skulle upphöra med sitt
stöd till den saudiledda alliansen som förde krig i Jemen
Fastslog en federal domare att det var olagligt att skicka tillbaka migranter till Mexiko i väntan på att
deras asylsökningar behandlades
Avgick ministern för inrikes säkerhet Kirstjen Nielsen efter att president Trump ansåg att hon inte var
tillräckligt tuff i fråga om att kontrollera invandringen

Maj
Ökade spänningarna mellan USA och Iran sedan Iran dragit sig ur sina åtaganden enligt
kärnenergiavtalet. President Trump hotade Iran med krig. USA drog sig ur avtalet under 2018
Anklagade USA Iran för att ligga bakom olika attentat, bland annat mot fyra oljetankers nära
Hormuzsundet. USA sände 1 500 soldater, tiotals stridsflygplan och hangarfartyg till Mellanöstern.
Sedan tidigare fanns 70 000 amerikanska soldater i Mellanöstern
Utlyste president Trump nationellt nödläge för att skydda amerikanska kommunikationsnät från
utländsk övervakning. Beslutet var riktat mot i första hand det kinesiska kommunikationsföretaget
Huawei. Även andra länder vara oroliga över att Huaweis produkter kunde användas av Kina för
övervakning
Införde USA nya tullar på importvaror från Kina till ett värde av 200 miljarder dollar. Tre dagar senare
svarade Kina med att höja sina tullar på amerikanska varor till ett värde av 60 miljarder dollar från 1
juni
Fler än 500 tidigare åklagare i justitiedepartementet var av åsikten i en gemensam skrivelse att
Donald Trump skulle ha åtalats för övergrepp i rättssak om han inte varit president med anledning av
den särskilda åklagaren Robert Muellers utredning om Rysslands inblandning i valrörelsen
Vägrade justitieminister William Barr att inställa sig för förhör i det av demokrater dominerade
representanthusets justitieutskott. Dock vittnade han i senaten som dominerades av republikanerna.
Förhören gällde Barrs hantering av Rysslandsutredningen och att han friade Trump från misstankar i
sin sammanfattning av Muellers rapport, av många ansett var en felaktig slutsats
Juni
30 juni Möttes åter president Trump och den nordkoreanske ledaren Kim Jong-Un, Denna gång i den
demilitariserade zonen mellan Syd- och Nordkorea. När Trump tillsammans med Kim klev över
gränsen blev han den första sittande presidenten i USA att beträda nordkoreansk mark. Detta var det
tredje mötet mellan Trump och Kim Jong-Un
Bestämde USA och Kina att återuppta handelssamtalen mellan länderna
Införde USA sanktioner mot Irans högste ledare ayatolla Ali Khamenei samt utrikesminister Javad
Zarif och flera militärer efter att iransk militär skjutit ned en amerikansk drönare i Hormuzsundet.
Iran hävdade att drönaren befunnit sig över iranskt luftrum, enligt USA flög drönaren över
internationellt vatten
Meddelade den tillförordnade försvarsministern Patrick Shanahan att ytterligare 1 000 amerikanska
soldater skulle skickas till Mellanöstern på grund av Irans aggressiva agerande. Beskedet kom fyra
dagar efter att en norsk och en japansk oljetanker utsatts för attentat i farvattnen mellan Iran och
Oman. USA anklagade Iran för attentaten
Nådde USA en uppgörelse med Mexiko om migrationen och därmed undanröjdes hotet om höjda
tullar för Mexiko
Rapporterade tull- och gränspolismyndigheten CBP att man omhändertog 144 000 människor vid
gränsen mot Mexiko under maj, vilket var en ökning med 32 % jämfört med april och det högsta
antalet på 13 år. Nästan 133 000 hade tagit sig över gränsen illegalt och 11 000 var ensamkommande
barn

Juli
20 juli Firade USA 50-årsminnet av den första månlandningen under vilken astronauten Neil
Armstrong tog människans första steg på månen den 20 juli 1969. På jubileumsdagen sköts en raket
med amerikansk, rysk och italiensk besättning upp från en rymdbas i Kazakstan för färd till
rymdstationen ISS, som cirklade runt jorden
Gav Högsta domstolen klartecken för att använda 2,5 miljarder dollar från försvarsdepartementet
Pentagon till bygget av en mur mot Mexiko
Införde regeringen ett nytt regelverk för att snabbare kunna deportera papperslösa migranter
Tillträdde Mark Esper som ny försvarsminister nära sju månader efter den förre avgick
Fördömde representanthuset ett uttalande gjort av president Trump som en rasistisk attack mot fyra
demokratiska ledamöter och för fientlig retorik riktad mot invandrare. Fyra republikaner anslöt sig i
omröstningen till den demokratiska majoriteten i kongressens andrakammare
Kritiserade president Trump Storbritanniens avgående premiärminister Theresa May för att det i
läckt e-post från den brittiske ambassadören i Washington, Kim Darroch, går att läsa att
ambassadören ansåg Trumpadministrationen vara dysfunktionell och oduglig
Augusti
3 augusti Sköt en 21-årig man ihjäl 22 personer i ett köpcentrum i El Paso i Texas. Bara några timmar
efter dådet i El Paso sköts 10 personer ihjäl i Dayton i Ohio
Ställde president Trump in ett statsbesök i Danmark för att den danska statsministern Mette
Fredriksen inte var intresserad av att sälja Grönland till USA. Även Grönland tog avstånd från en
försäljning av ön till USA
Frös USA samtliga Venezuelas tillgångar i landet och transaktioner med landets myndigheter
förbjöds. Det var första gången på 30 år som ett så långtgående beslut riktas mot ett land på de
amerikanska kontinenterna
Meddelade president Trump att ytterligare tullar på varor från Kina till ett värde av 300 miljarder
dollar ska införas för att de inte har uppfyllt sina löften om att köpa mer amerikanska jordbruksvaror
September
Beslutade demokraterna i representanthuset att inleda en utredning om riksrätt mot president
Donald Trump efter ett avslöjande om att han pressat Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj för att
skada sin politiska rival Joe Biden
Godkände Högsta domstolen regeringens planer på skärpt lagstiftning som innebar att den som ville
söka asyl i USA men kommer via tredje land måste söka asyl där först. Beslutet stoppade i praktiken
alla som inte var mexikaner från att söka asyl vid USA:s gräns
Meddelade president Trump att den nationelle säkerhetsrådgivaren, den tredje i ordningen, John
Bolton avskedats. Bolton efterträddes av Robert O'Brien
Avbröt president Trump fredssamtalen med talibanerna i Afghanistan trots att man bara några dagar
tidigare i princip hade ett fredsavtal klart
Beslutade försvarsdepartementet Pentagon att 3,6 miljarder dollar av de egna medlen skulle gå till
att bygga en mur mot Mexiko, vilket innebar att 127 militära byggprojekt tills vidare fick skjutas upp

Oktober
Röstade representanthuset för första gången i frågan om att ställa president Trump inför riksrätt och
beslutade formellt att fortsätta med utredningen. Förslaget godkändes med 232 röster mot 196, alla
demokrater utom två röstade ja medan alla republikaner röstade nej till förslaget
Tillkännagav president Trump att ledaren för terrorsekten Islamiska staten (IS) Abu Bakr al-Baghdadi
dödades under en insats av amerikanska soldater i Idlibprovinsen
Utlyste guvernören i Kalifornien undantagstillstånd i hela delstaten på grund av flera markbränder
som orsakade massevakueringar. Omkring 180 000 människor beordrades lämna sina hem i länet
Sonoma norr om San Francisco. Ett par dagar tidigare beordrades 50 000 människor norr om Los
Angeles att lämna sina hem på grund av bränder
Vittnade USA:s tillförordnade ambassadör i Ukraina, William Taylor, inför ett kongressutskott om att
president Trump beordrat att militärbistånd till Ukraina skulle hållas inne tills dess att president
Zelenskyj lovade att utreda Joe Biden
Avgick energiminister Rick Perry
Avgick Kevin McAleenan, tillförordnad ministern för inrikes säkerhet, efter bara ett halvår på posten.
McAleenan var Trumps fjärde inrikessäkerhetsminister
Meddelade Vita huset att amerikanska soldater skulle dras tillbaka från kurddominerade områden i
norra Syrien och att Turkiet skulle över istället. Beslutet väckte bestörtning på många håll då det
kurdiska SDF varit allierade med USA i kampen mot IS. Turkiet betraktade SDF vara en
terrororganisation
Beordrade president Trump sanktioner mot Turkiet på grund av deras invasion i norra Syrien, som
Trump gett klartecken till en vecka tidigare
Fördömde representanthuset beslutet att dra tillbaka de amerikanska militärerna från nordöstra
Syrien, och uppmanade Turkiets president att hejda invasionen i nordöstra Syrien
November
13 november Inleddes de första offentliga utfrågningarna i representanthuset i riksrättsprocessen
mot president Donald Trump
Meddelade regering formellt FN att USA har för avsikt att dra sig ur Parisavtalet om
klimatförändringar

December
18 december Röstade representanthuset för att president Donald Trump skulle ställas inför riksrätt i
senaten anklagad för maktmissbruk och för att ha hindrat representanthusets arbete under
utredningen
Uppgav USA och Kina att ett första ramavtal nåtts under pågående förhandlingar om handeln mellan
länderna. Som ett resultat av förhandlingarna stoppade båda parter tullhöjningar som skulle ha trätt i
kraft ett par dagar efter överenskommelsen
Betalade president Donald Trump 2 miljoner dollar i böter för missbruk av pengar i sin
välgörenhetsfond, enligt ett beslut som en domstol tog i New York i november
Undertecknade USA, Kanada och Mexiko en justerad version av det frihandelsavtal som ska ersätta
Nafta från 1994. Avtalet som egentligen var klart i september 2018 undertecknades inte då av
demokraterna bland annat, de krävde stärkta arbetsrättsliga garantier. Den nya versionen
ratificerades efter ett par dagar av Mexiko, i januari 2020 undertecknades avtalet av USA och i mars
2020 av Kanada
Fortsatte utfrågningarna i riksrättsprocessen mot president Trump och flyttades från
representanthusets underrättelseutskott till dess justitieutskott, där de eventuella åtalspunkterna
skulle fastställas

