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USA-val. Republikanernas opinionsframgång har i mycket byggt på misstron mot central-
makten i Washington. Men för att vinna makten 2016 krävs mer trovärdiga kandidater.

L änge har republikanerna gett sken av 
att dominera opinionen i amerikansk 
politik. Men med ett år kvar till pre-

sidentvalet har partiet en röra av mer eller 
mindre omöjliga kandidater, medan demo- 
kraterna har en välkänd men omstridd fa-
vorit.

Barack Obama har inte varit den helt 
misslyckade president som han ofta utmålas 
som. Men ovedersägligen har det republi-
kanska partiet i kongressen lycktas stoppa 
mycket av presidentens ambitioner och låst 
fast den amerikanska politiken i handlings-
förlamning. Och i kongressvalen under Oba-
mas presidentperiod har republikanerna 
varit anmärkningsvärt framgångsrika, så att 
de nu har majoritet i båda kamrarna.

Men att sätta stopp för politik i oppo-

sition är en sak. Driva politik en annan. 
Republikanernas opinionsframgång har i 
mycket byggt på att fånga upp och förstärka 
misstron mot centralmakten i Washington. 
Men när politiken inte fungerar blir op-
positionen medskyldig och själv en del av 
problemet.  Republikanernas konservativa 
kärnväljare misstror nu till och med sina 
egna valda representanter och dras till 
kändisar och företagare utan all politisk er-
farenhet, som den bisarre byggmiljardären 
Donald Trump eller tidigare datadirektören 
Carly Fiorina. 

SAMTIDIGT FÖREFALLER den republikanska 
konservatismen något ha rört sig från sitt 
ensidiga fokus på lägre skatter, starkare för-
svar och stopp för Barack Obamas sjukför-

säkringsreform.  Nu är det invandringsmot-
stånd som gäller, särskilt för Donald Trump. 
Samtidigt vill han inte oroa äldre och lägre 
medelklass med nedskärningar i det lilla so-
ciala skyddsnät som finns. Budskapet från 
Trump liknar därmed vad de nya främlings-
fientliga högerkrafterna i Europa säger. För 
det historiska invandrarlandet USA är det en 
märklig utveckling. Men i den nya fientlig-
heten mot invandringen av spansktalande 
finns naturligtvis kopplingar till den gamla 
rasismen mot svarta. 

Den kristna högerns moralkonservatism 
tappar också kraft. Samkönade äktenskap 
har till och med fått stöd från Högsta dom-
stolen och håller, likt i stora delar av Europa, 
på att bli en politisk ickefråga. Abortmot-
ståndet är däremot fortfarande starkt. 

aspekt
Anders Mellbourn

Det var i förra veckan som  
organisationerna, däribland 
Diakonia, PMU, Svenska kyr-
kan och Erikshjälpen  protes-
terade mot att omkring en 
fjärdedel av biståndsbudgeten 
stannar i Sverige.

”Att ta pengar från 
människor som lever i fattig-
dom för att betala för andra 
människors rätt till skydd och 
asyl är inte en solidarisk poli-
tik”, står det i brevet.

— Det är ett kortsiktigt för-

hållningssätt. Vi ser det som 
ett stort problem att en så 
stor del av biståndet, som är 
ämnat att gå till att bekämpa 
fattigdom, främja demokrati 
och skapa fred i andra län-
der, i stället stannar i Sverige.  
Därför vädjar vi till stats-
ministern att hitta andra 
sätt att finansiera flykting-
mottagandet på, säger 
Magnus Walan,  policy- 
rådgivare på Diakonia, till 
Sändaren.

Organisationerna vill ha 
svar på hur 
stor andel 
av bistån-
det som är 
rimligt att 
använda för 
ändamål i 
Sverige samt 
vilka insat-
ser som ska 
nedprioriteras internationellt 
när allt mer pengar stannar i 
landet.

ÄNNU HAR de inte fått några 
svar, men den här veckan 
väntas Migrationsverkets nya 
prognos över den kraftigt ök-
ande flyktingmängden till Sve-
rige. I måndags meddelade 

statsminister Stefan Löfven 
att ytterligare stora summor 
kommer att tas ur bistånds-
budgeten för att täcka kostna-
derna.

Enligt reglerna för bistånds- 
länderna inom OECD är detta 
både möjligt och lagligt.

— Vi måste komma ihåg att 
Sverige tar det ojämförligt 
största ansvaret i Europa, vad 
gäller flyktingar per innevå-
nare. Och då finns den här 

möjligheten, den är helt inter-
nationellt erkänd, det är helt 
enligt OECD:s regler, och då 
gör vi det, säger Stefan Löfven 
till Sveriges Radio.

— Vi har heller inte hur 
mycket resurser som helst.

MEN MAGNUS Walan håller 
inte med. 

— Det är viktigt att poäng-
tera att vi tycker att det är väl-
digt positivt att vi i Sverige tar 

emot så många människor, 
men vi tycker att det är fel att 
det tas från biståndsbudgeten. 
Vi är ett av världens rikaste 
länder, och borde ha råd att ge 
en procent av vår rikedom till 
andra länder utan att behöva 
nagga det i kanten.

Ett flertal biståndsorga-
nisationer kritiserar re-
geringen i ett öppet brev 
för att använda pengar 
ur biståndsbudgeten till 
att finansiera flykting-
mottagande i Sverige. 

JAKOB ROMEBORN 
ANNIKA AHLEFELT

I veckan väntas Migrationsverkets prognos över hur många flyktingar som tros komma till Sverige.  
För att täcka kostnaderna tas pengar ur biståndsbudgeten.                        FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

Kritik mot bistånd till 
flyktingmottagande

Biståndsramen
Kostnader för asylsökande 
under det första år de är i Sve-
rige räknas av från bistånds-
ramen. Ju fler asylsökande, 
desto mer räknas av. Detta 
gällde även under den förra re-
geringen och är förenligt med 
OECD:s riktlinjer för vad som 
får vara bistånd./TT

fakta
Magnus Walan.

”Ett kortsiktigt förhållningssätt”
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Equmeniakyrkans  
Sångarförbund  
utlyser stipendium!
Equmeniakyrkans sångarförbund vill främja körsången i 
samfundet. Det gör vi bland annat genom att regelbundet 
dela ut stipendium till personer, eller grupper, som bidrar till 
att stimulera vokalmusiken inom Equmeniakyrkan.

Stipendiet delas ut från vår stipendiefond till minne av  
Filip Bengtsson, Ingemar Braennstroem och Artur Eriksson 
med 15 000 kr.
Sista ansökningsdag är 22 november 2015. 

Anmäl med motivering till 
sangarforbundet@equmeniakyrkan.se

Stipendiet delas ut i samband med Musikfest 2016,  
4-6 januari i Immanuelskyrkan, Stockholm.

Mer information om Musikfesten på 
www.equmeniakyrkan.se/musikfest

Läsglädje! Beställ  Sändaren för 849 kr (helår)

www.sandaren.se

Kristna nyheter varje onsdag.

Det krävs andra åsikter och egenskaper 
för att bli sitt partis kandidat till ett ämbete 
än för att vinna det avgörande allmänna 
valet. När jämförelsevis få kärnsympatisö-
rer ska bestämma, dras partierna från mit-
ten till ytterkanterna i åsikter och politiska 
program och gärna till oprövade namn. Det 
märks särskilt i början av en kampanj som 
nu.  Vem minns i dag alla de republikanska 
kandidater som i perioder var aktuella inför 
valet 2012?

FÖR DET demokratiska partiet innebär pola-
riseringen att partiet rör sig till vänster. Nu 
störs med överraskande framgång den givna 
partifavoriten Hillary Clinton av senatorn 
Bernie Sanders, som till och med kallar sig 
socialist. Hos republikanerna väcks förhopp-

ningen att när det slutligen gäller kunna föra 
en kampanj mot Clinton, som en inte bara 
tvivelaktigt opålitlig utan också ideologiskt 
farlig vänsterpolitiker. 

När republikanerna vunnit stort i de 
senaste kongressvalen har ungefär en tred-
jedel av väljarkåren röstat. I presidentvalen 
är valdeltagandet litet över 50 procent. Det 
gynnar numera demokraterna. För att bli 
vald till president räcker det inte längre att 
få röster från den etablerade politikens stöt-
tepelare, medelålders vita män. Du måste 
ha stöd från kvinnor, etniska minoriteter 
och unga. Ska republikanerna ta de väljarna 
från demokraterna och vinna Vita huset 
2016, är det få av de kandidater som hittills 
stått i rampljuset som är möjliga. 

Equmeniakyrkan hoppas 
på fler kyrkoavgifter

Senast 31 oktober behöver 
Equmeniakyrkan ha fått in 
uppgifter från dem som vill ge 
sin kyrkoavgift till samfundets 
verksamhet. Kyrkan bedriver 
nu en omfattande kampanj 
för att få ännu fler medlem-
mar att ta steget och betala en 
procent av sin årsinkomst till 
sitt samfund. För närvarande 
är det ungefär en fjärdedel av  
medlemmarna som betalar 
kyrkoavgift.

– VI HAR gjort en stor satsning 
på detta i år, och vi vet att det 
har gått bra. Vi har skickat en 
mängd brev till medlemmar 
som inte har betalat denna av-
gift förut och när jag kontrolle-
rade tidigare 
i dag visade 
det sig att vi 
hittills fått in 
600 nya gi-
vare genom 
den här kam-
panjen, säger 
George Olvik, 
kommunika-
tionsansvarig på Equmenia-
kyrkan.

Av kyrkoavgiften går unge-
fär 30 procent till riksorga-

nisationen. Men den största 
delen, nästan 70 procent, går 
till medlemmens lokala för-
samling. Därför vill George 
Olvik betona hur viktigt det 
är för alla Equmeniakyrkans 
församlingar att så många 
medlemmar som möjligt ger 
på det här sättet. Det gör det 
enklare för församlingarna 
att planera verksamheten och 
veta vad den får kosta.

— Kyrkoavgiften är viktig 
för många församlingars eko-
nomi, och där kan vi redan nu 
se att det kommer att bli ett 
tillskott för väldigt många för-
samlingar nästa år, säger han.

EN DEL betalar redan kyrkoav-
gift till Svenska kyrkan genom 
sitt medlemskap där, och för 

dem finns två alternativ om 
de vill bidra till Equmenia-
kyrkan. Antingen kan de be-
tala dubbel kyrkoavgift, en 
procent av årsinkomsten till 
varje samfund, eller så kan 
de begära utträde ur Svenska 
kyrkan, så slipper de betala 
dubbelt. 

— Vi har information på vår 
hemsida där man kan ladda 
ner en blankett om utträde 
som man sedan skickar in till 
den svenskyrkliga församling 
man tillhör Men det är viktigt 
att poängtera att vi inte upp-
manar människor att gå ur 
Svenska kyrkan. Det är själv-
klart upp till var och en, säger 
George Olvik.

Equmeniakyrkan stor-
satsar för att få fler 
medlemmar att betala 
in kyrkoavgift till sam-
fundet inför nästa år. 
Kampanjen går nu in i ett 
avslutande skede.

JAKOB ROMEBORN

Equmeniakyrkan satsar stort på att få fler medlemmar att skriva 
över kyrkoavgiften till samfundets verksamhet.
     FOTO: MARCUS GUSTAFSSON

George Olvik.
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t trafficking 
Europeiska Baptistfederationen 

inbjuder till konferens 

Källor av levande vatten 
12 - 15 november 

i Centrumkyrkan, Kungsör 
Torsdag 12/11 kl 18.30 Öppningsgudstjänst: 

Ingemar Olsson, sång och musik 
Tony Peck, generalsekreterare EBF, predikar 

Deltagare från flera Europeiska länder 
 medverkar under konferensen. 

www.centrumkyrkankungsor.se 


