NYHETSBREV

1 (3)

Nyhetsbrev från ITPS kontor i Washington för mars 2007
Tillbaka efter en påsklovsresa på nära 4000 km medelst bil Washington-Florida t o r via kusten ner och de
vackra Appalacherna tillbaka kan några redan välkända konstateranden återigen göras. För det första är USA
en federation, med svag centralmakt och starka lokala regeringar i varje delstat, vilket innebär olika lagar att
hålla reda på vid varje gränsövergång till exempel för vissa trafikregler. I vissa avseenden är den europeiska
unionen starkare integrerad än USA:s delstater, bland annat måste alla långtradare här stanna vid varje delstatsgräns för att vägas och ibland även gå igenom en kontroll av papper och last. För det andra är denna federation enormt stor och diversifierad, vad gäller allt från avstånd och klimatzoner till ekonomi och välståndsfördelning. För det tredje har amerikanerna lång väg att gå vad gäller attityd till och förståelse för resurshushållning. Alla hotell, motell och snabbmatsrestauranger längs resrutten använde i stor utsträckning
engångsmaterial för servering, och både i byggnader och bilar står luftkonditioneringen eller värmen på och
dånar dygnet om. Komfortzonen för när ingendera behöver vara påslagen verkar vara extremt smal, endast
mellan 22 och 23 grader Celsius kan man tänka sig att stänga av klimatanläggningarna. Vid varje vägfik låter
långtradarchaffisarna sina monstertruckar gå på tomgång t o m när de lägger sig att sova över natten. Lyckligtvis anas ett allt större engagemang och medvetenhet om miljöfrågor här, vilket kan läsas mer om nedan.
***
Denna vecka hade temat Water & Environment, det tredje temat av totalt sex stycken i House of Sweden, sin
invigning. Över 600 gäster kom på öppningsmottagningen vilket tyder på ett stort intresse för ämnet, och fram
till juni kan besökare gästa både utställningar (bl a om polarforskning med anledning av polaråret) och många
intressanta föredrag och seminarier samt under några inledande dagar se fantastiska skulpturer i is tillverkade
vid Ishotellet. Temat ligger vältajmat, då klimatfrågan blivit en huvudnyhet jämte presidentkandidaterna, Irakkriget (och den märkligt ihärdiga följetongen kring Anna Nicole Smiths efterlevande entourage) här i USA.
Vädret har också fortsatt att visa extrema svängningar, med rekordkyla förra veckan i hela östra USA (som i
och för sig gav möjlighet till vackra bilder av snötäckta blommande magnolior och körsbärsträd), vilket eldat
på diskussionerna om orsakerna och intresset för att hitta lösningar. Sverige bör använda denna möjlighet att
delta i debatten, och satsningen i House of Sweden är en del i detta.
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***
En rad rankingar mellan delstaterna fortsätter att komma ut i en strid ström, i syfte att tillåta benchmarking och
studera bästa exempel. En rapport från Chamber of Commerce bedömer hur pass effektiv undervisningen i
varje delstat är utifrån nio kriterier, se http://www.uschamber.com/icw/reportcard/default. En övergripande
slutsats är att det i många fall fattas information och statistik som kan ligga som grund för en rättvisande bedömning av vilket utfall investerade (skatte)kronor har givit, samt att ledarskapet inom många undervisningsinstitut är förhållandevis svagt. Som vanligt klarar sig New England (dvs de nordöstra delstaterna med
Massachusetts i spetsen) bäst.
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***
Educational Testing Service har i rapporten 'America’s Perfect Storm' angett tre huvudutmaningar som USA
står inför, nämligen i) förbättra hela utbildningssektorn för att få fler unga att ägna sig åt högre akademiska
studier och ii) täcka det ökade behovet av kvalificerad arbetskraft för att tackla global konkurrens i kunskapsekonomin samt iii) få fler i arbete, särskilt äldre och utlandsfödda. Det är ett faktum att USA halkar allt längre
ner i internationella jämförelser när det gäller kunskapsnivån i olika skolämnen. Att nivån blir allt lägre särskilt
i vetenskapliga ämnen bekräftas i en statistisk rapport National Center for Education Statistics, där det konstateras visserligen tar allt fler studenter högre examina, men i vissa grundläggande ämnen som fysik blir
kunskapsnivån allt sämre jämfört med tidigare. Se
http://www.ets.org/Media/Education_Topics/pdf/AmericasPerfectStorm.pdf
samt http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2007467
***
Den aktuella situationen inom olika områden av telekomregleringen i USA beskrivs i en nyutgiven rapport
från ITPS som jag och min kollega Karin Hovlin i Los Angeles skrivit. Vi tar bland annat upp fast och mobil
telefoni, spektrumpolicy, kabel-TV-marknaden och debatterna om nätneutralitet och samhällsomfattande
tjänster ('net neutrality' resp 'universal service') både på federal och delstatlig nivå. Digitaliseringen driver fram
en konvergens där lagstiftningen har svårt att hänga med då en telefon kan användas för att se TV och radio
kan sändas över internet, och vi ser även på de initativ och förslag som ligger framme för att hantera detta. Se
http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Allmänna/A2007/A2007_006.pdf
ITPS anordnar dessutom den 24 maj i Stockholm ett eftermiddagsseminarium med anknytning till detta
område där vi mer specifikt dyker ner och studerar bredbandsutbyggnadens betydelse för tillväxt, med utblickar mot Europa, Asien och USA genom representanter för våra kontor där. Nästa vecka kommer ett fullständigt program ut på http://www.itps.se under 'Seminarier', där du också kan registrera dig (seminariet är
kostnadsfritt).
***
Några andra intressanta färska rapporter:
~ "International Education and Foreign Languages: Keys to Securing America's Future", se
http://books.nap.edu/execsumm_pdf/11841.pdf
~ "Uncertainty about Future Oil Supply Makes It Important to Develop a Strategy for Addressing a Peak and
Decline in Oil Production", se http://www.gao.gov/new.items/d07283.pdf
~ ...och en väg till oljeoberonde presenteras av tankesmedjan Brookings i "Ending Oil Dependence", se
http://www3.brookings.edu/views/papers/fellows/sandalow20070122.pdf
~ "Entrepreneurship in Silicon Valley During the Boom and Bust", se
http://www.sba.gov/advo/research/rs296tot.pdf
~ "Digital Prosperity: Understanding the Economic Benefits of the Information Technology Revolution", se
http://www.itif.org/files/digital_prosperity.pdf

