
Obama menar varje ord

IArbetaren nr 45/2008, strax efter presidentvalet i USA,
svarar Jan-Olov Carlsson, vice ordförande för metall-

klubben vid Volvo Lastvagnar i Umeå, på frågan om vad
valet av Obama betyder och säger bland annat: ”Man ska
inte glömma bort att valet var en strid mellan två reak-
tionära politiker, det var aldrig höger mot vänster … i
USA finns ingen politisk vänster på nationell nivå och
inget arbetarparti.”

Som i Sverige, är min reflektion.
Carlssons kommentar känns typisk för den sortens

svepande Obama-påståenden som florerat mycket under
hösten och vintern, som antyder att skribenten vet något
i sak, men ofta inte är tillräckligt informerad för att
hamna rätt. 

Jag tror faktiskt att Jan-Olov Carlsson skulle formule-
rat sig annorlunda om han själv hade läst Obamas böck-
er och tagit del av hans politiska program.

J ag har rest mycket i USA och träffat många politiskt
och fackligt aktiva amerikaner. Jag reste tvärs över

hela norra USA under två månader sommaren innan Bill
Clinton blev vald, och kunde konstatera att det för väl-
digt många amerikaner som var aktiva på vänsterkanten
– i radikala fackliga organisationer, i kyrkliga folkrö-

relser, i kvinnorörelsen, i den svarta rörelsen och så
vidare – spelade en oerhört stor roll om Clinton vann
valet eller inte. 

Och för världen i dag är det absolut ingen symbolfrå-
ga att Barack Obama blivit USA:s president. Det är stort
i sig att landet fått sin förste svarte president, men det är
hans åsikter och politiska program som är det verkligt
intressanta.

J ag började läsa Min far hade en dröm mitt under val-
kampanjen, och blev omedelbart

fascinerad. Inte bara av språket,
utan också av syftet och innehållet. 

Boken skrevs i början av 1990-
talet, när Barack Obama, som
USA:s förste svarte jurist hade blivit
vald till ordförande för Harward
Law Review. Förlaget Random
House gav honom uppdraget att
skriva en bok om sin syn på den
”svarta frågan” i USA. Obama skri-
ver i förordet till Min far hade en
dröm att han så småningom kom fram till att han var
tvungen att göra boken till en självbiografi för att kunna
redogöra för sin syn på uppdraget. 

Det arbetssättet – att använda sina konkreta erfaren-
heter och hela tiden skärskåda sina egna motiv och ställ-
ningstaganden – följer honom i allt han har skrivit. Och
det är precis den kvaliteten som gör honom så fängs-
lande att läsa. 

Min far hade en dröm gavs ut i USA 1995. I den
senare utgåvan 2004, när Obama börjat bli känd som
politiker, finns ett förord som behandlar inflygningarna i

World Trade Center 11 september. Och den som tror
att det inte spelar så stor roll vem som är president i
USA ska begrunda hans ord. För Obama visar att han
har djup kunskap om, och förståelse för, desperationen
hos fattiga och maktlösa människor i olika delar av värl-
den. 

Han har dessutom mångåriga personliga erfarenheter
av att arbeta konkret för att minska fattigdom och hopp-
löshet hos många av dessa människor, framför allt i sin
hemstad, Chicago. 

J ag läser Ingrid Elam i DN 17 januari. Hon skriver att
Barack Obamas nästa bok Att våga hoppas (The

Audacity of Hope) är en typisk politisk bok, full av stora,
tomma ord till skillnad från ”Min far hade en dröm”,
som enligt henne är välskriven och klokt resonerande, en
bok om hemlöshet och sökande efter en identitet.

Jag tycker precis tvärtom. Att våga hoppas skrevs
2006, när Barack Obama hade varit senator i några år,
och bygger framför allt på dessa erfarenheter. Att läsa
den efter Min far hade en dröm” fördjupar samtalet, gör
frågorna svårare, men ger också framtiden ett mer hopp-

fullt skimmer. 
Obama resonerar mycket konkret

om möjligheten av att lyckas ändra
politisk kurs i ett USA som gör
honom rasande över politikens för-
flackning, över cynismen hos många
av de välbeställda, över Bush-årens
krig och meningslöshet. Han skriver
att hans hjärta befinner sig i huvud-
sak hos 68-generationen, även om
han själv var barn då. Han bekänner
sig tydligt till den amerikanska vän-

sterns förhållande till livet och politiken, till samhället,
till engagemang och aktivitet, till krig och fred. Men han
är också kritisk; till självbelåtenheten, inskränktheten,
oförståelsen för ”den andras” tankar och känslor. Han
resonerar om hur dessa tillkortakommanden inom den
amerikanska vänstern medverkat till att ge den kristna
högern nästan oinskränkt politiskt herravälde på natio-
nell nivå de senaste åren.

Jag är självfallet inte överens med Barack Obama om
allting – konstigt vore väl det. Men jag är överens med
mycket stora delar av hans grundläggande politiska pro-

Barack Obamas ställningstaganden mot diskriminering och för
mänskliga rättigheter är inte bara skicklig retorik – det mest
gripande är att han faktiskt menar det han säger.

Det hävdar Eva Nikell, efter att ha läst tre Obama-böcker.
Hon menar att alla som vill förändra världen har något att lära
av USA:s sittande president.

”Obama resonerar om
hur tillkortakommanden
inom den amerikanska
vänstern medverkat till

att ge den kristna högern
nästan oinskränkt

politiskt herravälde.”

ANTOLOGIN Ekot från Amalthea har
ambitionen att, som det heter i
förordet, utifrån sprängningen
av det engelska strejkbrytarfar-
tyget för hundra år sedan resa
”fundamentala spörsmål såsom
föreningsrätt, strejkrätt, makt
och maktlöshet och inte minst
internationell solidaritet”. 

Denna högtidliga program-
förklaring fullföljs bara delvis
och kopplingarna till Amalthea-
dådet 1908 och dess rättsliga
efterspel – förtjänstfullt redo-
gjort för av historikerna Roger
Johansson och Lars Berggren –

känns ibland väl skruvade och
anakronistiska.

Att som Salka Sandén och
Kajsa Ekis Ekman, genom att
hänvisa till Amaltheamännens
aktion, rättfärdiggöra skadegö-
relsen på Avenyn i Göteborg
under EU-toppmötet 2001 låter
sig inte göras. Sverige av i dag är
en visserligen bristfällig, men
dock demokrati. Jämför det med
att Anton Nilsson och de andra
Amaltheamännen levde i ett sam-
hälle där arbetsgivarna, som Ann-
Marie Lindgren påpekar i sitt
bidrag, helt och hållet hade poli-
sen och rättsväsendet på sin sida.
De handlade utifrån en känsla
som delades av många andra
arbetare och radikaler. Därav den
mäktiga solidaritetsrörelsen, ut-

gående inte så mycket från själva
handlingen som från samhällets
drakoniska hämnd: dödsstraff och
livstids straffarbete. 

SALKA SANDÉN KONSTATERAR att
händelseutvecklingen i Göteborg
hade ”mycket lite förankring i
lokalsamhället” och Kajsa Ekis
Ekman upprörs, med all rätt, över
att polisen hyllades trots sin exem-
pellösa brutalitet – för första gång-
en sedan Ådalen 1931 sköt den
skarpt mot demonstranter. Men
de ställer sig aldrig frågan vad den
uteblivna reaktionen berodde på.
Svaret är rimligen att fönster-
krossningen och förstörelsen av
butikslokaler av den stora allmän-
heten upplevdes som omotiverad. 

Då är det fackliga spåret be-

Amalthea ekar inte i alla strider
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Göteborgskravallerna och Amaltheadådet – finns det en koppling?
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