
Arbetaren 45/2008 Intro 3

SVENSKA MEDIER har fullkomligt över-
svämmats av rapportering från den

amerikanska valrörelsen, inklusive
på-plats-reportage och debatter.
En invändning mot att USA får så
stort utrymme just nu är natur-
ligtvis att så många andra nyhe-
ter och debatter hamnar i
medieskugga. Ändå har jag inte
kunnat låta bli att dras in mer

och mer för varje dag som går,
har till slut zappat mellan tv-kana-

lerna efter ännu mer. Det är intressant.

MEN TROTS ALLA FÖRSTASIDOR och all bästa sändningstid är
det ändå ett antal frågor i den amerikanska politiken som
inte fått det utrymme de borde, sett till dess betydelse för
stora delar av världen. En sådan är inställningen till abort
och preventivmedel. Den republikanska vice-presidentkan-
didaten Sarah Palins rabiata abortmotstånd har vi förvisso
fått del av, men hur det blir med Bush-administrationens
”global gag rule” från 2001, som innebär att inga organisa-
tioner som informerar om abort får amerikanska bistånds-

pengar? Enligt samma policy uppmanas organisationer att
förespråka avhållsamhet i stället för preventivmedel.

Den frågan har inte direkt stötts och blötts i medierna. 
Men visst finns det undantag. I veckans kulturreportage,

om media och hiv/aids i Swaziland, belyser Maria Jacobson
bland annat att den demokratiske vice-presidentkandidaten
Joseph Biden ifrågasätter en ensidig betoning på avhållsam-
het. Och på Arbetarens XX-blogg analyserar Kristina Lind-
quist uttalanden i frågan från både Obama och McCain. 

DET FAKTUM ATT 7 miljoner kvinnor och barn dör varje år i
samband med graviditet och förlossning och att 90 000
kvinnor i världen dör för att de inte haft tillgång till säker
abort, borde säga något om frågans betydelse. Lägg till
detta att hiv/aids-epidemin, som räknar sina döda i miljo-
ner varje år, är omöjlig att stoppa utan massiv kondom-
propaganda. 

Visst påverkar den amerikanska ekonomin, deras terro-
ristkrig och Irakockupation oändligt många människor i
världen – men det gör deras inställning till kondomer och
abort också.

REBECKA BOHLIN

Chefredaktör

Vad betyder
USA-valet
för Sverige?

Ana Valdés, 55 år,
författare, Stockholm.

– Valet är viktigt i hela värl-
den, inte bara för Sverige.
Problemet är att det inte är
presidenten som styr utan
korporationerna och
mediebolagen. Staten är
vapenindustrins gisslan. 

– USA:s ekonomi behöver ett permanent
krig för att kunna fungera, vapenindustrins
aktier är de enda som klarat börsrekylen. Kri-
gen kommer att vara kvar – amerikanerna har
byggt en ambassad i Bagdad som nästan utgör
en stad i staden och på det sättet förberett en
permanent tillvaro i Irak. Den svenska vapen-
industrin är en del av det eftersom svenska
vapen exporteras, det finns svenska vapen i
konflikthärdar runt om i världen. 

Det amerikanska presi-
dentvalet har uppmärksammats
som aldrig förr. Den nya presi-
denten påverkar inte bara den
amerikanska befolkningen utan
hela världens.

AV EVELINA FREDRIKSSON

Jan-Olov Carlsson, 52 år,
vice ordförande i metallklub-
ben Volvo lastvagnar, Umeå.

– Valet är viktigt för världs-
politiken och har ett stort
psykologiskt inflytande på
den. Samtidigt kan det bli
medialt uppförstorat, som
om vem som sitter i Vita
huset skulle styra hela världen. Man ska inte
glömma bort att valet var en strid mellan två
reaktionära politiker, det var aldrig höger mot
vänster. I Sverige är vi vana vid att hantera
politiska frågor längs en höger-vänster skala
men den är inte giltig i USA, där finns det
ingen politisk vänster på nationell nivå och
inget arbetarparti. 

Mattias Gardell, 49 år,
professor i religionshistoria,
Stockholm.

– Valet har betydelse men
kanske inte så stor som
man kan tro utifrån medie-
bevakningen. Man ska inte
fästa för stor tilltro till att
det går att förändra så
mycket från presidentstolen.
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