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NÄR REPUBLIKANERNA 2004 för första
gången förlade sitt partikonvent
till New York möttes de av massiva

protester. En halv miljon deltog 
i demonstrationen, en av de
största i stadens historia, mot
Bushadminstrationen. 

I St Paul häromveckan blev
protesterna avsevärt mindre, läs
mer om dessa på sidan 9. Kan-
ske beror det på att det i dag
för många amerikaner finns

ett positivt alternativ.  Barack
Obama har ju lyckats entusias-

mera sina väljare på ett sätt som den förre demokratiske
presidentkandidaten John Kerry aldrig var i närheten av. 

DÅ, 2004, när jag under ett par dagar mötte fackaktivister,
Irakveteraner och andra aktivister i New York var ljum-
heten mot Kerry lika påtaglig som hatet mot Bush: Kerrys
främsta egenskap var att han inte var Bush. 

Obama visade i somras att han inte ämnar inta någon

skarpare inställning till Israels ockupation av Västbanken
och Gaza då han i ett tal sade att USA:s stöd till Israel kom-
mer att blir oförändrat, och dessutom drog till med att
Jerusalem är Israels odelade huvudstad, ett uttalande som
dock senare lite generat harklande korrigerades. 

Men ändå. Obama ger många bortom högerkanten en
förhoppning om att något kommer att förändras till det
bättre. Obama är att föredra på en rad områden. Som klima-
tet, eller det faktum att han har en mindre aggressiv retorik
gentemot Iran och hans inställning till sjukförsäkring för 
att nämna några. Och, menade flera amerikanska Obama-
anhängare jag lärde känna under sommaren, i dag är han
tvungen att närma sig mittenfållan, men sedan, efter valet,
kommer en annan politik, hans riktiga politik, inta arenan.

JAG VET INTE. Men tanken på den superpatriotiske krigshets-
aren McCain i Vita huset, med den mest konservativa kan-
didaten i ett presidentval sedan 1964, klimatförnekaren
Sarah ”hockeypitbullmamman” Palin, en hjärtinfarkt från
Ovala rummet, får mig ändå att hoppas på Obama. 

BELLA FRANK

Utrikesredaktör

Kan regeringen
vända halvtids-
underläget?

Channa Bankier, 
61 år, konstnär, Lärbro.

– Nej, det kommer inte att
vända. De kommer att
klanta sig ännu mer. Den
här regeringen fick vi för
våra synders skull, men
med ett bra valsamarbete
så får vi bort dem. De ska
förlora valet, de ska försvinna, de ska uppgå 
i Nirvana, så att vi slipper dem.

Halva mandattiden har
gått. Om två år är det riks-
dagsval igen, och ännu är den
borgerliga alliansregeringen i
ett hopplöst underläge. I den
senaste Sifo-undersökningen
hade regeringspartierna 40,7
procent av stödet, jämfört med
53,4 procent för oppositionen.

AV HANS FALK

Jan-Olov Carlsson, 51 år,
vice klubbordförande på
Volvo Lastvagnar, Umeå.

– Nej, det tror jag inte.
Även om det är teoretiskt
möjligt och de kommer att
göra allt för att lätta på
reformplånboken precis
innan valet. Men de är nog
avslöjade: de för en brutal politik mot till
exempel sjukskrivna och arbetslösa.

– Egentligen vore ett nyval det enda rimli-
ga, så de kunde bytas ut nu i halvtid. De gick
ju inte till val på att göra dessa drastiska ned-
skärningar i välfärden.

Åsa Henriksson, 
33 år, skötare, Lund.

– Förhoppningsvis inte. Jag
är förvånad att folk röstade
på dem över huvud taget
med tanke på hur det gick
när de satt vid makten sist. 

– Men jag tror inte att
det blir så jättemycket bätt-
re med en sosseregering. Det finns ingen
grundläggande skillnad mellan socialdemokra-
terna och högern. Hela det politiska spektrat
har vridits åt höger. Det ses som oundvikligt
att sälja ut välfärden, frågan är bara i vilken
takt det ska ske.

� � �En förhoppning, trots allt
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