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Köpställen

Redaktionen

BARAcK OBAMA vANN en överlägsen seger i det amerikanska pre-
sidentvalet. Hela världen jublade. Därefter höll han ett fantastiskt 
tal som länge kommer att studeras på lektioner i retorik. Inte ett öga 
torrt och världen jublade igen och förväntningarna växte sig allt star-
kare även i omvärlden eftersom talet var så ”inkluderande”.

Miljö, kärnvapen och Irak är frågor där USA-politiken ska ändras, 
enligt Obama. Aids ska bli en topprioritering där programmet Pepfar 
ska utökas men nu med inriktning på kondomer och mikrobicider för 
att främst gynna kvinnor i fattiga länder. Biståndet ska fördubblas 
under mandatperioden och millenniemålen, om att halvera fattigdo-
men till 2015, ska nu bli även USA:s mål. Världsbanken och Interna-
tionella Valutafonden ska reformeras. Agoa, lagen som ger vissa afri-
kanska länder tillträde till USA:s marknader, ska stärkas. 

Förhoppningar på ekonomiskt uppsving och positiv särbehandling 
är därför höga i Afrika. 

MEN DET fINNS föRhOPPNINgAR även på andra plan. Författa-
ren Tajudeen Abdul-Raheem hoppas att när demokratin väl slagit rot 
även i Afrika, ska en dag en vit person kunna bli president i Zim-
babwe eller en indier i Kenya.

Nigerias president Umaru Yar’Adua säger att Afrika av Obama-
valet kan lära sig att bortse från etnisk tillhörighet, att ta beslut som 
gynnar landet och inte bara ens egen grupp.

En rad ledarartiklar påpekar just hur ruttna många inhemska po-
litiska ledare är. Den amerikanska pressens närgångna granskning av 
presidentkandidaterna är därför någonting man önskar även i afri-
kanska länder liksom att valresultat respekteras. Och i flera tidningar 
säger vanligt folk att man nu äntligen kan vara stolt över att vara 
svart.

BARAcK OBAMA vAR DEN föR omvärlden minst farlige president-
kandidaten. Han har inte oljemaffian och vapenlobbyn som stödtrup-
per. Han är för samtal och diplomati istället för bombningar. Men 
även han kommer att pressas av starka intressegrupper.

Det väcker inte förtroende att han vill stärka sitt lands försvars-
makt och bibehålla amerikansk militär närvaro i Afrika genom mili-
tärkommandot Africom. Den ser de flesta av kontinentens regeringar 
som en potentiell fara, särskilt om den sätts in för att skydda ameri-
kanska bolags intressen.

Vidare kan ett stärkt Agoa öka ojämlikheten i handeln, med allt 
större vinster för USA på bekostnad av fattiga länder.

DEN ugANDISKA TIDNINgEN New vision skriver i en ledare: Vi 
ska inte tro att Obama, bara för att han är svart med ursprung i ett 
grannland, kommer att ha oss i åtanke i sin planering. Den pågående 
ekonomiska krisen i USA kan tvinga landets regering att sovra hårt 
bland sina utländska åtaganden och vi måste vara realistiska och inse 
att Obamas huvudintresse är Amerika, inte Afrika.

KERSTIN BJuRMAN

En global president?
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