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Den amerikanska valrörelsen har haft fokus på perso-
nerna Obama och McCain och den har förstås också
handlat om politiska sakfrågor där den ekonomiska kri-
sen har blivit dominerande. Men valet handlar om
något mer, det är en sort vägval för USA. Lite förenklat
har ett nytt modernare USA ställts mot ett gammaldags
och nostalgiskt. 

Kandidaterna Obama och McCain har helt olika
framtoning och personifierar på sätt och vis landets
vägval. Obama är ovanligt ung för att vara president-
kandidat och han är inte vit – bara det är sensationellt.
Han kommer inte från något traditionell maktfamilj
utan är något av en outsider. McCain är 72 år gammal,
långvarig yrkespolitiker med en bakgrund som militär.
Hans familj är mångmiljonärer. Hans far och farfar var
också militärer som försvarade USA:s imperium runt om
i världen.

Obama har sitt starkaste stöd bland yngre väljare, för
McCain är det tvärtom. Valet är något av en strid
mellan generationer. Obamas kampanj har fått miljoner
unga amerikaner att politiseras. Många äldre väljare
upplever Obama som främmande, vilket hänsynslöst har
exploaterats av McCains kampanj. McCains budskap har
tydliga drag av nostalgi med hyllningar till USA:s militär
och trosvissa upprepningar av att amerikanerna lever i
världens bästa land. McCains budskap går hem bäst i
småstäder och i områden med minskande befolkning.
Stödet för Obama är starkt i landets mest expansiva och
mångkulturella delar.

Frågan om ras har legat som en underton under hela

valrörelsen. Republikanerna är nästan uteslutande ett
parti för vita och religiösa. Men andelen amerikaner
som är vita och troende kristna minskar sakta men
säkert. I samma takt vittrar den traditionella republi-
kanska basen bort. Delar av den republikanska basen är
rasistisk. Äldre väljare är betydligt mer rasistiska än
yngre.

Barack Obama är inte någon typisk ”svart” kandidat.
Han skiljer sig i grunden från många andra afroameri-
kanska politiker som främst har setts som företrädare
för andra svarta. Barack Obama uppfattas mer som
”postracial”, ett begrepp för en ny generation där ras
inte är så avgörande. Om en svart president väljs så är
det i sig ett viktigt steg mot ett USA som i sina egna
och andras ögon verkligen ses som ett mångetniskt, inte
ett etniskt uppdelat, land.

I McCains värld är USA fortfarande världens enda
supermakt som kan skicka sin militär vart den vill. Kri-
get i Irak ska vinnas genom militär seger och militären
är det enda område i budgeten som ska fredas från
nedskärningar. Obama vill ta hem trupperna från Irak,
men inte från Afghanistan. Han använder inte McCains
nationalistiska floskler och talar i stället om behovet av
diplomati och av att samtala även med sina fiender. I
Obamas värld finns en insikt om att det finns en gräns
för USA:s makt och att landets rykte har slitits hårt av
Bushårens misstag och arrogans.

En liknande skillnad finns i den ekonomiska politi-
ken. I McCains värld är fundamenten i den amerikanska
ekonomin fortfarande starka. Krisen är tillfällig och kan

lösas med sänkta skatter för de rikaste. Obama verkar
ha en större insikt om att USA är riktigt illa ute med
stort handelsunderskott, misskötta finanser, en delvis
föråldrad industri, bristfällig utbildning och dålig
infrastruktur.

Så blir presidentvalet ett val mellan republikansk
nostalgi – där man ständigt påminner sig om att man
är störst och bäst – och en insikt om att det är dags för
USA att se världen som den är, att det finns mycket att
lära av omvärlden och att det är oundvikligt att kliva ut
i något nytt och okänt.
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‘svart’ kandidat. Han uppfattas
mer som ’postracial’, ett be-
grepp för en ny generation
där ras inte är så avgörande.”
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När cyklonen Katrina drog in
över New Orleans i Louisiana,
USA, i augusti 2005 blev effek-
terna enorma – inte på grund av
vindstyrkorna utan för att de
statligt skötta översvämnings-
skydden brast. Över 1 800 män-
niskor omkom och de materiella
skadorna bedöms till 81 miljar-
der dollar. 204 000 hem skadades
eller förstördes och 800 000
människor tvingades flytta hem-
ifrån. 

Stark kritik riktades mot
räddningsinsatsen, för att för lite
gjordes för sent. Det finns också
allvarlig kritik mot hur själva
återuppbyggnaden går till.
Innerstaden, som till största
delen befolkades av afroamerika-
ner i hyreslägenheter, drabbades
särskilt illa av översvämningen. I
september 2005 citerades den
republikanske Louisiana-sena-
torn Richard H Baker i Wall
Street Journal: ”Vi har äntligen
rensat bort de kommunala hyres-
lägenheterna från New Orleans.
Vi kunde inte göra det själva,
men Gud gjorde det”. Staden

och staten har beslutat att inte
återuppbygga vissa områden,
ofta just hyreshus som tidigare
befolkats av fattiga, färgade
familjer. Ännu tre år senare har
en mindre andel av den svarta
och fattiga delen av befolkningen
kunnat flytta tillbaka än den mer
välbärgade vita. 

Enligt The Nation kommer i
bästa fall bara 45 procent av
behovet av offentliga hyreslägen-
heter att tillgodoses; den federa-

la regeringen vill inte betala för
mer. Den senaste tidens fallande
bostadspriser och finanskrasch
lär göra det ännu svårare för fat-
tiga att återvända.

Samtidigt rapporteras att
andra återuppbyggnadsprojekt,
finansierade av staten, inte drab-
bas av lågkonjunkturen. Under
hösten kommer minst 26 tennis-
banor i sex parker att restaureras,
rapporterar The Times Picayune.
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VAD HÄNDER…
… med New Orleans efter Katrina?

Arbetaren uppmärksammar bortglömda konflikter runt om i världen. Är det något du
vill veta mer om – skicka ett mejl till redaktionen@arbetaren.se.

NEJ!JA!
Visst kommer många att 
bli besvikna på Obama 
om han blir vald.

Nu finns det inte längre många
till vänster som litar på Mona
Sahlin.

Jag läser i Aftonbladet om en undersökning Kamratposten
gjort bland sina läsare. 6 000 barn i åldrarna 8–14 år har svarat.
Frågan var: ”Vem pratar du med när du är ledsen?”. Svaret är

så deppigt att man vill gräva en grop åt sig själv och hoppa ner. De allra
flesta svarade mamma, och sen kom ”nån annan”, efter det ”ingen alls”.
Och sist av allt – papporna. Fler barn pratar hellre med ingen än med sina
pappor.

Barn är världens framtid. Vi ger dem inte mycket till hopp om manlig-
heten.

ur inlägget Ledsna barn väljer hellre ingen än sin egen pappa 
av Svante Tidholm
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Oavsett vad som händer är det bra att lära sig hantera sin oro.
Ett väl beprövat knep är att använda humorn som medicin. Och
vi kan tacka denna knasiga värld för att den är så generös med

den bästa humorn: den svarta och absurda.
Tack DN för nedanstående bidrag:

DN:s Yvonne Edenholm: ”Nokia har ingen pekskärmsmobil till julhan-
deln, det är inte bra.” 

Ja, du läste rätt: ingen pekskärmsmobil, inte ens till julhandeln. Helt
otroligt.

ur inlägget Ingen pekskärmsmobil av David Jonstad

”
800 000 New Orleans-bor tvingades fly från sina hem i augusti 2005.
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