
4 SÄNDAREN NR 46 2016

PER ERIK LUND, REDAKTIONSCHEF  
pererik.lund@sandaren.se, 010-199 39 79
CHRISTINA LARSSON, REPORTER  
christina.larsson@sandaren.se, 031-69 32 38

TI PSA OSS!NYHETER

DET OSANNOLIKA presidentvalet i 
USA fick en osannolik utgång.  
Det är åtminstone logiskt. Den 
osannolike Donald Trump lycka-
des underblåsa och kanalisera 
vreden och rädslan hos de ame-
rikanska väljarna.

 ”Change” (förändring) var 
Barack Obamas budskap för åtta 
år sedan när han var den osanno- 
like segraren. Förändring ska en-
ligt vallokalsundersökningar-
na ha varit avgörande också för 
Trumps seger i år. 

Liksom i valet 2000 fick förlo-
raren fler röster i landet i stort än 
segraren men fick se sig besegrad 
i de för valutgången avgörande 
delstaterna. Det hjälpte inte Hil-
lary Clinton att hon hade bäst 
valorganisation, mest pengar, 
vann alla valdebatterna och ledde 
i opinionsmätningarna. Misstron 
mot henne både som politiker, 
kvinna och företrädare för det i 
detta val så förhatliga etablisse-
manget var för stor. Demokrater-
na skulle inte få en tredje period i 
Vita huset och den första kvinnan 
skulle inte få efterträda den förste 
afro-amerikanen som president.  

Som alternativ erbjöd Donald 
Trump den starke, ensamme 
mannen – en bekant amerikansk 
kliché.  Han har lyckats ge en bild 
av sig själv som den som med 
instinkt och sunt förnuft fat-

tar både hur man gör affärer och 
vinner val utan hjälp av exper-
ter, andra politiker eller andras 
pengar.  För stora väljargrup-
per har han mitt i all sin vulga-
ritet och sitt människoförakt på 
ett sällsamt sätt synts mänsklig 
och självuppoffrande för natio-
nen när han som 70-åring valt att 
ge sig in i en tröttande kamp om 
presidentmakten i stället för att 
dra sig tillbaka till sina golfbanor 
och lyxhotell.

HILLARY CLINTON skulle ha vun-
nit genom att mobilisera en ny 
amerikansk majoritet av minori-
teter, kvinnor, unga och välut-
bildade. Denna ”Obama-koali-
tion” sågs utgöra en ny naturlig 
väljarmajoritet för demokraterna 
i presidentval. Men utan Oba-
mas lyskraft lyckades inte mobi-
liseringen av spansktalande och 
afro-amerikaner som tänkt. Till 
slut fick hon sex miljoner färre 
väljare än Obama för fyra år se-
dan.  Och hennes, länge till synes 
framgångsrika, kampanjstrategi 
att få valrörelsen att mest handla 
om Trumps vulgaritet och sexism 
gjorde henne samtidigt sårbar, 
när den negativa uppmärksam-
heten särskilt mot slutet genom 
FBI:s försorg riktades mot hen-
nes person.

Samtidigt fick hon trots en ka-

talog av detaljförslag inte fram 
något sammanhängande socialt 
och ekonomiskt reformbudskap 
till en allmänhet som enligt opi-
nionsmätningar sedan många år 
anser att utvecklingen i landet 
går i fel riktning.    

I stället fick Donald Trump  till 
slut tillräckligt många annars 
skeptiska traditionella republi-
kaner att ordna in sig i leden. 
Den evangelikala och katolska 
kristna högern förlät honom hans 
sexsynder för hans löfte att utse 
abortmotståndare till nya fede-
rala domare.

OCH SÅ kunde han göra inbryt-
ningar i de fortfarande stora 
grupper vita män i arbetar- och 
lägre medelklass, som kän-
ner sig hotade när minoriteter 
och kvinnor får uppmärksam-
het medan de själva förlorat jobb 
som betalar sig på globalisering-
en. Alltsedan Ronald Reagan på 
1980-talet lockade  traditionella 
demokratiska vita arbetarväl-
jare har republikanerna fortsatt 
drömma om en ”rostbältsstrate-
gi” för kontrollen över gamla in-
dustristater i Mellanvästern. Det 
lyckades Donald Trump nu med 
och vann med sitt budskap mot 
frihandel och invandring i stater 
som Hillary Clinton lättsinnigt 
tagit för givna.

 Donald Trumps problem med 
sitt republikanska parti har inte 
bara gällt hans förskräckliga ut-
talanden om kvinnor, vissa in-
vandrare eller muslimer som led-
ningen fått ta avstånd från. Hans 
hatretorik mot träsket i Washing-
ton är förvisso bara den yttersta 
konsekvensen av republikaner-
nas mycket avsiktliga politik för 
att förhindra centralmakten att 
fungera.  

MEN FOLKFÖRAKTET mot Washing-
ton riktas allra mest mot kon-
gressen där republikanerna styr, 
inte mot  grunderna i välfärds-
politiken som Trump förstått att 
inte angripa. När republikanerna 
stått för globalisering, frihandel 
och ett starkt  säkerhetspolitiskt 
engagemang internationellt, är 
det sådant som Trump velat bry-
ta med.

Vad den tillträdande presiden-
ten sagt under valrörelsen har 
varit skrämmande, osant och 
upprörande. Hans slogan har va-
rit att göra Amerika stort igen. 
Men just den förfärliga valrörel-
sen med den ohyggliga vrede och 
rädsla den piskat upp har mer än 
en ny global världsordning bi-
dragit till att göra världens enda 
supermakt svagare och osäkrare.

      

Miljardären vann arbetarklassen
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»Det hjälpte inte 
Hillary Clinton att 
hon hade bäst valor-
ganisation, mest 
pengar, vann alla 
valdebatterna och 
ledde i opinionsmät-
ningarna.

Stora delar av världen jublade när 
det globala Parisavtalet om kli-
matet slöts i december förra året. 
Världens ledare hade då kom-
mit överens om mål för att hålla 
nere den globala uppvärmningen 
till väl under två grader fram till 
2100. Överenskommelsen följs 
nu upp i Marrakesh i Marocko där 
det handlar om att gå från ord till 
handling. 

Men USA:s nye president Do-

nald Trump förnekar att klimat-
förändringarna är orsakade av 
människan.

– Man blir både arg och oro-
ad över att USA valt en president 
som inte begriper, eller vill begri-
pa, vad den samlade forskarkåren 
säger om klimatförändringarna. 
Han borde inte få vara ledare för 
världens supermakt och störs-
ta miljöförstörare, säger Lennart 
Renöfält.

AV TRUMPS alla förskräckliga ut-
talanden så är de om klimatet de 
värsta, eftersom de innebär stora 
konsekvenser för hela världen. 
Det handlar om vår överlevnad 
som civilisation, menar Lennart 
Renöfält.

I det republikanska partipro-
grammet står att ”miljön är för 

viktig för att överlåtas till radika-
la miljöaktivister”, samt att man 
ämnar riva upp Kyotoprotokollet 
och Parisavtalet och dra in finan-
sieringen för FN:s klimatkonven-
tion.

– Kyotoavtalet har trätt i kraft 
och är bindande i fyra år så någon 
omedelbar förändring kanske det 
inte blir. Men eftersom republi-
kanerna vann både i represen-

tanthuset och får kontroll över 
kongressen så lär det inte vara 
någon som hindrar Trump från 
att verkställa sina planer, säger 
Lennart Renöfält. 

OMVÄRLDEN MÅSTE nu göra allt för 
att Parisavtalets mål ska uppfyl-
las, anser han. Det kommer att bli 
än svårare med Trumps politik.

– I slutänden är det USA som 

kommer att förlora på att bli sist 
i en klimatomställning. Landet 
kommer att tappa i kompetens 
inom framtidsbranscher. Trump 
har starkt stöd i kolgruveområ-
den, men i dag är det fler som ar-
betar med sol- och vindenergi än 
i kolindustrin.

Donald Trump  
vill riva upp  
Parisavtalet
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ORO PÅ FN:S KLIMATMÖTE I MARRAKESH

Vid pågående klimatmöte i 
Marrakesh är oron stor över 
Donald Trumps hot att riva 
upp Parisavtalet.

– Jag känner stor ilska och 
rädsla för vad som kommer 
att hända, säger Lennart 
Renöfält, Kyrkornas Världs-
råds klimatarbetsgrupp. Lennart 

Renöfält.


