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Ledare

Val i USA:

Framsteg för 
indianer?
Vi har i tidigare nummer av fjärde världen 
skrivit om val och frågat oss hur demokratiska 
de verkligen har varit och vilka konsekvenserna 
blir för urbefolkningar och etniska minoriteter. 
Under 2012 kan vi se fram emot att följa miljon-
tals människor när de går till valurnorna, miljon-
tals människor i länder som vi förväntar oss vara 
demokratiska, såsom USA och Frankrike, och i 
länder som vi hoppas vara demokratiska, såsom 
Ryssland. Det dessa länder definitivt har gemen-
samt är urbefolkningar. 

I USA valdes Barack Obama som folkets 
hopp om förändring, och om han verkligen har 
uppfyllt det amerikanska 
folkets dröm om förbätt-
ringar har diskuterats i änd-
lösa debatter och artiklar. 
Under sina år som president 
har Obama också talat om sitt arbete för urbe-
folkningarna i USA, och hur viktigt det är att 
erkänna de första amerikanerna och deras bidrag 
till det amerikanska samhället. Vi frågar oss nu 
när Obamas första presidentperiod går mot sitt 
slut om han har uppfyllt några av urbefolkning-
arnas krav på positiv förändring i ett land där de 
fortfarande befinner sig längst ner i de nationella 
statistiska tabellerna.  

I januari 2012 organiserade ”Obama for 
America” och ”The Native Americans Leader-
ship Committee” en insamlingstillställning i 
Washington DC speciellt för amerikanska ur-
befolkningar, ett led i Obamas återvalskampanj. 
Han tog då tillfället i akt att framhäva vad han 
och hans administration åstadkommit hittills, 
och det han valde att nämna var hur han en gång 
per år samlat så kallade ”tribal-leaders” i Wash-
ington för att de ska kunna förmedla vad som 
är viktigt för dem och vad som borde hamna på 
regeringens agenda. Obama har också skrivit på 

för att regeringen ska införa konsultationer med 
indian-nationernas ledare i frågor som påverkar 
dem och satt personer från olika stammar på 
viktiga positioner inom regeringskansliet. Hans 
administration har arbetat med hälso– och ut-
bildningspolitiken i reservaten och tryckt på för 
förbättrad företagsamhet och fler arbetsmöjlig-
heter, eftersom arbetslösheten är bland de hög-
sta i landet i just reservaten. Att få höra detta tal 
under kvällen lär ha kostat cirka USD 15 000.

På Obamas hemsida för presidentkam-
panjen kan vi läsa om vad han gjort och gör för 
olika grupper inom det amerikanska samhället, 

såsom Afro-amerikaner och 
Asiat-amerikaner. Tyvärr 
nämns inte indianer som 
grupp. Tråkigt tycker vi och 
hoppas att det inte betyder 

att de han har kallat ”landets första amerikaner” 
bara har en plats som bidragsgivare i hans nya 
kampanj.  

Många har uttryckt positiva åsikter om 
Obamas arbete. Bill John Baker, ledare i Che-
rokee Nation i Oklahoma, en av de största in-
dianstammarna, har sagt att Obama genom sitt 
arbete faktiskt har nått positiv förändring i urbe-
folkningars liv i USA. En stor bedrift i våra ögon 
är naturligtvis USAs stöd till FN:s Deklaration 
för Urbefolkningars Rättigheter (UNDRIP). 
Vi hoppas därför att denna kommer att använ-
das inom urbefolknings-politiken i landet. Om 
Obama blir omvald så ser vi gärna en utveckling 
med fler positiva överraskningar och fler klara 
resultat. 

Vi på Fjärde Världen kommer att följa den po-
litiska utvecklingen och ser fram emot ett fort-
satt intressant år. 

Niskua Igualikinya


