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Det har skrivits många krönikor om Barack Obama.
Det här är inte en av dem. Han har inte hunnit reta upp
mig än. Värre är det med dem som försöker apa efter
hans uppenbart lyckosamma strategi utan att ha för-
stått kattskit av vad han åstadkommit.

”Jag ber er att tro. Inte bara på min förmåga att
åstadkomma förändring i Washington. Jag ber er att tro
på er egen.” Med de orden har alla vilsna väljare, över-
tygade aktivister och internationella åskådare välkom-
nats till Baracklägrets hemsida. Men alla de svenska
politiker, pr-konsulter och förståsigpåare som velat
kopiera framgångskonceptet verkar ha missat det. De
verkar ha fascinerats mer av hemsidans existens än dess
innehåll.

Efter Obamas seger frågade tidningen Metro de
svenska partisekreterarna vad de lärt sig av sagan vi fått
bevittna i väster. Moderaterna svarade att de har en
pressekretare med särskilt ansvar för att nå bloggare.
Folkpartiet lovade att ha mer reklam på Internet. Miljö-
partiet skickade bakgrundsinformation till särskilt ut-
valda bloggare. Och kristdemokraterna avslöjade att de
köpt in egen utrustning för att kunna lägga ut filmer
på Youtube. Som om det var tekniken Obama använder
som är intressant, och inte hur han använder den.

Andra har fastnat för de klatschiga paroller som ekar i
Obamamania. Vänsterpartiets senaste kongress gick
under det något diffusa men tydligt influerade budska-
pet ”Förändring”. Men om en enda svensk politiker till
höjer sin röst i ett Yes we can så spyr jag. För ingen
fångades av Obama för att slagorden var medryckande.

Det var slagordens innebörd som attraherade. Det var
inte att Internet användes som var häftigt, det var vad
Internet användes till som var unikt. I ett söndersegre-
gerat samhälle blev internetkampanjandet metoden att
nå ut bredare än politiker någonsin nått tidigare. Efter
2008 kan inte någon ur Woodstock-generationen längre
säga att dagens unga är lika ointresserade och oenga-
gerade som de själva blivit.

Obamas löfte, från citatet överst på kampanjsidan till
budskapet som bars av varje dörrknackande aktivist, var
att du ska få vara med i förändringen som kommer.
Hans unika idé var att om bara allas erfarenheter ges
plats i beslutsfattandet så blir besluten bättre, om
makthavarna ser makten som ett förtroende som kan
omprövas och inte ett gudagivet livsuppdrag så blir
makthavarna bättre och om amerikanerna känner att
administrationen i Washington är deras administration
– när man håller med och när man inte gör det – så blir
nationen starkare. Hans unika idé var demokrati.

”Jag vet att ni inte gjorde det här bara för att vinna
ett val. Jag vet att ni inte gjort det för mig.” Så tackade
Obama aktivisterna som bar fram honom till segern.
Hans kampanj har försökt inkarnera de gräsrotsvärden
han vill stå för. Men när valet är vunnet är det inte
längre det politiska kampanjandet som ska återupp-
väckas. Det är demokratin själv.

Inte vet jag om Obama kan göra det. Men jag vet att
det finns miljoner människor som satt sitt hopp till
honom. Och uppfyller han inte sitt åtagande kommer

det inte att gå obemärkt förbi. Har man satt människor
i rörelse sätter de sig inte ner förrän de har åstadkom-
mit vad de reste sig upp för att göra. Fråga Viktor
Justjenko i Ukraina som trodde att den CIA-finansierade
orangea revolutionen skulle vara över i och med att han
fick makten. Men sedan han blev president har han fått
slåss mot just den rörelse som bar fram honom och inte
tänker ta sina naglar ur hans ögon förrän han blivit den
de hoppades på. Eller bytts ut mot någon som kan bli
det.

Frågan är bara vad vi som drömmer om en återupp-
väckt demokrati i Sverige ska sätta vårt hopp till. Göran
Hägglunds tal på Youtube?
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Återuppväckt demokrati
”Har man satt människor i
rörelse sätter de sig inte ner
förrän de har åstadkommit vad
de reste sig upp för att göra.”
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I EN NÄRA FRAMTID gifts den unga
indiska kvinnan Kalki bort till
fem bröder och tvingas snart vara
sexuellt tillgänglig för hela byn –
som bara består av män. Det är
regissören Manish Jhas som i
dystopin Ett land utan kvinnor
varnar för följderna av de demo-
grafiska tendenser som sedan
1980-talet blivit tydliga i Öst-
och Sydasien. I dagens Indien
föds 933 flickor på 1 000 pojkar
och i delstater som Punjab är siff-
ran ännu lägre. Anju Dubey Pan-
bey på Centre for Social Rese-
arch i Delhi berättar för tidning-
en The Guardian att uppskatt-
ningsvis tio miljoner indiska
kvinnor ”gått förlorade” de
senaste 20 åren. Det indiska glap-
pet mellan könen verkar nu öka –
trots att könsselektiva aborter är
förbjudet och att premiärminis-
tern tidigare i år fördömde dem
som ”inhumana och ocivilise-
rade”. Enligt en utbredd uppfatt-
ning är det dock meningslöst att
uppfostra flickor och våld mot
kvinnor som föder döttrar är all-

mänt förekommande. För män-
niskor med pengar kommer nu
också allt mer sofistikerade meto-
der för könsselektering – där rik-
tad provrörsbefruktning har följt
på aborter av flickfoster som i sin
tur var steget efter mord på och
vanvård av nyfödda.

FN:s befolkningsfond UNFPA
beräknar att det år 2000 saknades
95 miljoner kvinnor i världen,
varav den största delen i Kina
och Indien och främst till följd av

könsselektiva aborter. I våras
rapporterade RFSU att även
Vietnam har börjat uppvisa skeva
födelsetal. En sådan trend kan
snabbt eskalera och i vissa delar
av Kina är kvoten mellan nyföd-
da nu 100 flickor på 130 pojkar.
Kinesiska myndigheter uppges
försöka stävja utvecklingen via
förbud mot att avslöja fostrets
kön vid ultraljud och stöd till
familjer med döttrar. 

KRISTINA LINDQUIST 

VAD HÄNDER…
… med de saknade flickorna i Indien och Kina?

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!
Guantánamo stängs. Än en gång besudlar nazisterna

Kalle dussins minne.

ANNONS:

Indisk dystopi i filmen Ett land utan kvinnor av Manish Jha.
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