
gram – mot diskriminering och för mänskliga rättighe-
ter, för allmän sjukförsäkring, för en modern klimatpoli-
tik och bort från oljeberoendet, för kvinnors sexuella
och reproduktiva rättigheter, för att aktivt bekämpa vål-
det mot kvinnor och barn, för ursprungsfolkens rättig-
heter, för att höja minimilönen i USA, för utvidgade
fackliga rättigheter och möjligheter, för en social
bostadspolitik med mera. 

När han resonerar i sina böcker om hur man organi-
serar människor, för vad och kring vad, hur man undvi-
ker korruption och byråkrati hos karismatiska kyrkliga,
fackliga eller politiska ledare, om hur man kan sätta
igång verkliga gräsrotsrörelser kring människors egna
rättigheter... samtalar hans tankar med mig. De ger liv åt
mina egna politiska erfarenheter under många år, pro-
blematiserar, bekräftar, får mig att tänka och känna.  

På det utrikespolitiska området är det svårare – själv-
klart, med tanke på USA:s position i världen som inte
ändras radikalt av en ny president hur radikala tankar
han än själv har om sakernas tillstånd – men det är ändå
ett kvalitativt språng mellan Obamas förhållningssätt till
11 september, till terrorhotet och fattigdomen i Syd, till
Irakkriget och framför allt till en amerikansk presidents
ansvar för att samtala med regimer och folk i olika delar
av världen, i stället för att bara köra över dem, i jämfö-
relse med inte bara Bush-regimen utan också med
många tidigare demokratiska presidenter.

E tt annat tema som är intressant är hans sätt att se på
USA, hans förhållningssätt till den amerikanska

drömmen. För oss som tillhör den europeiska vänstern
med rötter i -68 framstår den drömmen mestadels som
något extremt individualiserat, marknadsinriktat, icke-
socialt och maktfullkomligt. Men Barack Obamas ameri-
kanska dröm är något annat, något som jag känner igen
från möten med människor i USA som inte tillhör den
välbärgade medelklassen eller överklassen. En dröm om
frihet, om självförverkligande och lycka, men inte på
någon annans axlar, utan som ett demokratiskt eget liv.
För Obama har den drömmen sina rötter i det ameri-
kanska frihetskriget, i den revolutionära konstitutionen
och i de visioner som alla de miljontals fattiga invan-
drare som kommit till Nordamerika under flera hundra
år har burit med sig. 

Därför ger också läsningen av hans böcker nyckeln

till att förstå segertalet ”Yes, we can!”. För visst är han
en mycket skicklig retoriker, men det mest gripande är
att han faktiskt menar det han säger, att han har funderat
igenom grunden för sina ord på allvar. 

D et är Barack Obamas sätt att samtala med sig själv,
och med läsaren, som gör hans böcker så fascine-

rande. Han är en politiker, han är en aktivist, han vill få
saker gjorda – och han funderar väldigt mycket över vad
han måste offra, vad han måste kompromissa med, för
att få saker gjorda. Jag känner igen det där. Det är
bekvämt att tillhöra en åsiktsriktning – feministisk eller
socialistisk eller religiös eller vad man vill – som har
starka och kompromisslösa åsikter, men det är inte lika
enkelt att hålla fast vid dem till 100 procent när man vill
få saker gjorda. 

Hur man kan skapa breda allianser för att förverkliga
viktiga politiska mål utan att behöva dagtinga alltför
mycket med sitt samvete eller sin idémässiga hållning är
något att fundera dagligen över för alla aktivister och
alla politiker – ja, för alla som vill förändra världen. 

För världen förändras inte genom ord och tankar,
utan genom handlingar. 

Och det är Barack Obama väl medveten om. Den
dubbla insikten – om vikten av att hålla fast vid sina
grundläggande idéer och åsikter och samtidigt skapa
konkret förändring till det bättre – är hans största till-
gång som president i USA 2009 och framöver.

EVA NIKELL 

radar@arbetaren.se

Eva Nikell arbetar i dag för diskrimineringsombudsmannen. Hon har

tidigare varit bland annat chefredaktör för Internationalen och

informationschef för Jämo.

Med hans egna ord

Lisa Rogak
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Min far hade en dröm

Barack Obama
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Att våga hoppas

Barack Obama

ALBERT BONNIERS FÖRLAG, 2008

tydligt starkare. Amaltheadådet
var ju en facklig aktion, om än
våldsam. Syftet var stoppa strejk-
bryteriet i hamnarna, vilket också
lyckades. 

Martin Viredius menar att
strejkbryteriet är tillbaka i ny
form genom medveten social
dumpning som underminerar
kollektivavtalen. Därför, menar
han, måste facken återigen aktivt
börja värva medlemmar, inte
minst bland utnyttjade utländska
arbetare.

OLLE SAHLSTRÖM SKRIVER att bara 25
procent av de anställda i Europa i
dag är fackligt anslutna och att
centralorganisationen, Europa-
facket, har reducerats till en tämli-
gen maktlös lobbyorganisation.

Det är därför nödvändigt, inskär-
per han, att återgå till folkrörelse-
linjen, att genom breda och
offentliga kampanjer bygga upp
fackföreningarna från grunden
och att få till stånd ett fruktbart
samarbete mellan dessa över
nationsgränserna. Han berättar
om ett sådant nätverk som redan
bildats bland åtta fackföreningar
för långtradarchaufförer från olika
europeiska länder. Sahlström var
själv på plats när en polsk-svensk
aktionsgrupp försökte värva polska
medlemmar i Ystads hamn och
beskrev senare sina känslor i en
intervju som att det var som att
uppleva Anton Nilssons andedräkt
på väg till strejkbrytarskeppet.

HANS FALK

radar@arbetaren.se

En kör av smärta

ANTOLOGIN ÄR en attraktiv modell
för att skildra genusorättvisorna.
Fittstim (DN förlag, 1999) satte
trenden. Men bokens omslag
med sin orakade bikinilinje blev
nog det som den gången diskute-
rades allra mest. Pittstim
(Wahlström & Widstrand, 2008)
samlade en grupp unga män som
ganska valhänt vittnade om sina
försök att orientera sig i den
manliga sexualitetens snåriga
djungel – så full av politiskt
inkorrekta fallgropar. Problemet

med formen är att de olika tex-
terna gärna blir mer daterade
debattartiklar än ett referensverk
i bokhyllan. Där hävdar sig både
Ronnie Sandahls Vi som aldrig sa
hora (Wahlström & Widstrand,
2007) och, förstås, Maria Sve-
lands Bitterfittan (Norstedts,
2007) bättre.

Texterna i Våld till vardags är
av olika slag – som snarare splitt-
rar än täcker. Ulf Krooks visar i
Jag och min älskade, min älskade
och jag att han har förstått precis
vad som händer i processen före
och under en serie övergrepp
som en lärare begår på en ung
flicka i hans klass. Hon skulle
knappast komma på tanken att
kalla händelserna för våldtäkt.
Men dekonstruktionen av hän-

delseförloppet är så skicklig att
berättelsen blir mycket smärt-
sam att läsa och svår att glömma. 

Jens Liljestrands lustmord på
media- och machomyten, i
Intervju med Jan Guillou är absurd
och tankeväckande. Föreställ-
ningen om ”en av landets vassaste
pennor” som ”på kontinentalt
manér” ber författaren att behålla
skorna på, möter verklighetens
skrytsamme våldsförebild. I fanta-
sin.

Dessa och fler intima vittnes-
mål tillsammans med faktatexter
med ekonomisk och social statis-
tik kring våldet i mannens värld
blir till en atonal kör av stark
smärta. Att sätta i bokhyllan.

JOSEPHINE ASKEGÅRD

josephine.askegard@arbetaren.se 
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Våld till vardags
Sjutton mäns berättelser
Ulf Krook, Mats Söderlund,
Peter Fröberg Idling (red)
ORDFRONT, 2008

Barack Obama visar i sina böcker djup kunskap om desperationen hos världens maktlösa, skriver Eva Nikell.
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