
Barack Obama; glaspärlan som balanserar på vulkanens topp alltmedan 317 
miljarder dollar i minuten sugs in i systemet för skärpta klassmotsättningar i USA.

Trots ”superstormen” Sandy som drog in över den amerikanska östkusten så oroade sig en krisfylld 
omvärld mer om resultatet i den politiska stormens öga: finalen i presidentvalet mellan demokrat-
laget Barack Obama och republikan-laget Mitt Romney. Röstsammanräkningen följdes av 2,3 
miljarder, att jämföra med finalmatchen Spanien-Holland i fotbolls-VM 2010 som följdes av 320 
bildskärmstittande miljoner. I USA verkade medborgarna dock ha haft en annan inställning. 90 
miljoner bojkottade valet,  jämfört med 80 miljoner år 2008. 

Så, var det med hopp, eller var det med en blandning av hopp och förtvivlan, eller var det rentav 
med skräck som hemmabefolkningen och omvärlden följde president-finalen i ”världens mesta och 
största demokrati”? En skräck över hur man ska klara brödfödan, överlevnaden och de våldsamma 
kraftmätningarna i maktkampens och kapitalöverflödets destruktiva framfart?

Den omvalde presidenten, som lovade ”förändring” 2008 - ett löfte som infriats, men till det sämre 
och på alla plan - graderade upp utsikterna till ”hopp” under sitt segertal i Chicago. 
”Vår militära och ekonomiska styrka gör oss till den världsmakt vi är, men vår största kraft står att 
finna i det amerikanska folkets mångfald”, förklarade han i en slags ordningsföljd. Vidare: ”(…) vi 
är allesammans tillsammans, de ensamstående mammorna, de invalida, svarta, fattiga, 
homosexuella, krigsveteraner och andra minoriteter – och över partigränserna”. Men, på vems 
villkor byggs denna gemenskap, måste alla fråga sig som vill tro den återvalda presidenten?

Detta är en fråga som kan omskrivas till; hade Obamas tal i Chicago träffat oss (anhängare, 
skeptiker och kritiker) i hjärteroten, fått pulsen och hoppet att växa bland det stora flertalet, om han 
inte själv kunnat ta stöd emot 

a. att USA år 2010 stod för 721 miljarder av världens1 630 miljarder US-dollar för militär 
upprustning i världen som helhet (=45%), 8 gånger mer än Kina och 11 gånger mer än 
Ryssland, och har med styrande kraft drivit upp världens vapenhandel till ett värde 
motsvarande 247 miljarder US-dollar

b. värdeflödena som har fått statsskulden att växa från 8 808 miljarder US-dollar 2008 till 16 
199 miljarder den 14 oktober 2012 och skapat ett budgetunderskott som Kina, Japan och EU 
betalar av genom uppskrivna valutor, stödköp av dollar och stadigt försämrad bytesbalans – 
utan att den tickande skuldbomben för den skull minskat i styrka. 

USA är krisfyllt upp till brädden efter president Bush åtta år med världsekonomin som 
kassahållning för krig och konstlad kapitalbildning och Obamas socialbidrag till överflödskapitalets 
rondell på Wall Street i form av räntefria drulleförsäkringar och sk easy money.  

Så på vems villkor ska de fattiga och invalida, ja alla de förtryckta minoriterna, skaffa sig en plats i 
den föregivet allomfattande ”mångfalden”? 

I två böcker, en från 2006 och den andra från 2008, klargör han – inbäddat i retoriskt steppande – att 
han ”inte kan utesluta rollen som sheriff i världspolitiken” och inte heller rollen  ”borgenär i sista 
instans” om han skulle bli USA:s president. Hade Romney vunnit president-finalen skulle han varit 
tvungen att luta sig mot samma stödjepunkter och de svindlande summorna skulle ha gått åt samma 
håll, det vill säga, inte till de som tvingas bära krisens bördor. Med Obama kommer den 
utvecklingen gå snabbt, med Romney skulle den gått ännu snabbare. Klassmedvetna och klarsynta 
amerikaner röstade blankt eller bojkottade valet. 

På Överbefälhavare Obamas order har följande hänt sedan 2008:



• ”Operation New Dawn” och dess 50 000 soldater i en gigantisk militärbas inom Iraks gränser

• Uppemot 34 000 (9 000 flera sedan Bush-tiden) ”omflyttade” truppenheter till Afghanistan

• Omgruppering av flottstyrkor från Atlanten till Ostasien och de japanska  baserna Futenma 
(stridsflygplan och 16 000 soldater) och Okinawas marinkår på Okinawa (15 000 soldater) 
omdirigerade till Ostasien utanför Japan. (Panetta-deklarationen i maj)

• Inledningsbombardemanget av Libyen 2011 och samspelet med Israel i förhållande till Iran och 
Syrien

Med detta har Obama mer än väl uppfyllt rollen av världssheriff. När han i valdebatten svarade 
Romney, apropå hans kritik mot utrikesminister Clintons hantering av ambassaddramat i libyska 
Benghazi, att ”man kan inte skjuta först och sikta sedan”, så var det inte bara retorik utan det var 
hans egen erfarenhet som krigshök som ljöd i skällan. Och bara några dagar efter valsegern 
deklarerade Obama-administrationen att man lägger in sitt veto mot palestiniernas ansökan om 
observatörsstatus i FN:s generalförsamling. 

Det som hänt och kommer hända i Västbanken och på Gazaremsan ska med andra ord fortsätta 
pågå; storisraelisk kolonialism och apartheidpolitik som påminner om USA:s indiankrig och 
reservat.

Om vi flyttar fokuset till Obamas ställning som den yttersta garanten för medelstilldelning, så 
framträder en hämningslös uppumpning av konstlad kapitalbildning, av en samhällsekonomisk drift 
som har miljardärerna och deras följe av mångmiljonärer som målgrupp och bolagspyramiderna 
som perkulator. 

Den omtalade ”fiscal cliff” (budgetfinansiella stupan) är en produkt av krigföringen i Västasien och 
buffrandet av överflödskapitalet sedan oktober 2008 och framåt. Enligt Wall Street Journal måste 
det till 668 miljarder US-dollar i sk sparprogram och skattehöjningar senast till årsskiftet. Om det är 
någon som tror att detta kommer drabba Pentagons militärapparat eller värdeflödesrondellen på 
Wall Street, kan följande uppgift fungera som en verklighetstillvänd tankeställare: den enda 
budgetpost som i klara ordalag ska bantas i förhandsbeskeden är de 15 miljarder US-dollar som 
ytterligare drar åt snaran om läkarnas Medicare-insatser. Men detta är ändå bara överbyggnaden. 

I basen gäller sådana villkor som att 37% av de arbetsföra har slutat söka jobb, att drygt 20% jobbar 
till minimilöner motsvarande 64 kronor i timmen, att 8% klamrar sig fast i den långsträckta 
arbetslöshetskön med en genomsnittstid på 23 månader, att så många som 46 miljoner lever under 
fattigdomsstrecket (enligt U.S. Census Bureau/oktoberrapporten 2012) och har sin separata kö för 
att skaffa sig matkuponger, få bli serverade i soppkök och, i vissa delstater, få kontanta allmosor.

Faktum är att Obamas statsförvaltning kört vidare på spåret från Reagans dagar 1980-88. De som 
läst in sig på den grundliga professorn, S. Melman (avled 2001), och hans skola i ekonomisk 
kartläggning, vet att 78% av tillverkningsjobben ”försvann”, dvs skeppades ut eller växlades bort i 
företagens fusions/förvärvsaktivitet åren 1978-2002 vilket motsvarade en sänkning av industriell 
kapacitet med 56 procent inom USA:s gränser. Enligt sociologen D. Gilbert ingår 13 procent av 
befolkningen i kategorin ”fattiga arbetare”, varav 12 procent tillhör ”underklassen”. Enligt 
Thompson&Hickey, också sociologer, ingår ca 17-20 procent i ”de lägre klassernas hushåll”. Dessa 
lägre klasser uppgår till ¼-1/5 , inräknat lågrankad detaljhandel och manuella tjänster. Enligt 
samma undersökning befinner sig 13 procent under fattigdomsgränsen och så mycket som 25 



miljoner deltar i ”programmet” för matkuponger. Blir svaret på frågan, varför bojkottade 90 
miljoner amerikaner att ö h t rösta 2012, så långsökt? 

Med andra ord: flertalet amerikaner röstade på makttomrum, inte på någon av de utkorade 
kandidaterna till makthavare. Lägger man ihop bojkottarpartiet och det ännu mer högervridna 
Romneylägret, återvann Obama sin presidentpost med stöd av mindre än 40% av USA:s 
röstberättigade. I det räknas inte de som begått brott eller sjukförklaras mentalt, med påföljden att 
berövas rösträtten (2,6 miljoner), och inte heller de 11 miljoner som (enligt Center for Immigration 
Studies) lever illegalt inom landets gränser, av andra skattat till mellan 7 och 20 miljoner (Cerrado 
Hispaniola).
 
I segertalet i Chicago återkom Obama till ”koalitionen”, med vilken han menade sin breda väljarbas 
av olika minoriteter. Under valrörelsen kallades den ”medelklassen” – men få har känt igen sin plats 
i denna mitt-division, andra hoppas fortfarande kunna bli en del av den: ”the american way of life”.

Detta trots att miljonmassor dagligdags blir påminda om att de är avspärrade från att på något enda 
sätt påverka samhällsdriften, oavsett om den lyder under privat/fondägda bolag eller den federala 
staten/delstaterna. Med det kommer frågan tillbaka: varför tar de inte sats i valen, för att ändra 
senatens och representanthusets sammansättning, för att skaffa sig en trovärdig president och på den 
vägen även ändra domarkåren i Högsta domstolen? Varför strejkar 90 miljoner väljare när de skulle 
kunna slå till med dunder och brak i ett öppet val av statsledningen?
 
Alltsedan Roosevelt och hans ”nödkabinett” på 1930-talet har USA:s statsskick och styrformer 
antagit former som fungerar likt en politikjunta, eller en ”demodiktatur”, om man så föredrar i alla 
led och uppifrån till nedre botten, i den en gång verkligt största och mesta demokratin (1865-1929). 
I denna statsskicksjunta ingår sådana institutioner som att 

A. primärvalen, som utser presidentkandidater, utkoras uppifrån och har sina uppdrags- och 
penningdrivare i olika storbolag

B. Senaten – den ena kammaren – består av två ledamöter från varje delstat, som har sin post under 
hela sex år

C. Representanthuset – den andra kammaren – består till 98 procent av företrädare för 
Demokraterna respektive Republikanerna, där mandatperioden bara är två år men å andra sidan 
är  de befolkningsrika delstaterna överrepresenterade. Partierna är inga basorganiserade 
verksamheter (typ, bestående lokalföreningar), utan elitlag som uppifrån sållar fram sina 
kandidater, alltmedan ”partierna” drivs som marknadsföringsapparater. ”Partikongressen” som 
hålls kvartalet innan valdagen har sk superdelegater som sin maktaxel. Valkampanjen 2012 
kostade 2,1 miljarder dollar, 700 miljoner mer än 2008 och via den ”oberoende” kanalen 
SUPER-PAC, enligt Center for Responsive Politics; 

D. Amerikanska väljare lägger sin röst på någon kandidat, ja, men rösten omhändertas per 
förmyndarskap av sk elektorer, vilka i sin tur utser presidenten. Superdelegater i ledningslagen 
och elektorerna i statsvalet styr upp centrifugala väljaryttringar. Formellt sett har 26 delstater lag 
på att elektorerna måste följa väljarutslaget, i 24 finns ingen sådan lag. Reellt – eller realpolitiskt 
– sett är detta bara formalia. I händelse av en kaotisk väljaryttring träder elektorerna in som 
förmyndare. Åt det hållet, men inte hela vägen, kom Jr Bush till makten trots Al Gores avsevärt 
högre röstetal året 2000.



E. Högsta Domstolen är i kritiska lägen den största maktenheten i det federala styret. Den består av 
nio medlemmar, som utnämns på livstid. Högsta domstolen kan sätta stopp för vilket president- 
eller kongressbeslut som helst, om den ”anser” att någon reform strider mot lagsamlingarna, 
vilka i sig är mycket motstridiga. Striden om sjukvårdsreformen Obama-care, som inneburit ett 
ställningskrig mellan kongressen och presidenten, avgjordes i somras genom ett HD-beslut med 
en rösts övervikt, till Obamas fördel men med högst betydande tilläggskrav mot 
skattefinansiering 

F. Presidenten kan inlägga veto mot kamrarnas beslut, och med sina 4,5 miljoner anställda har 
presidenten och dennes sk kabinett (ministrar) alltid ett försprång till kamrarna i alla centrala 
frågor.

Genomgången av den amerikanska politikjuntans (demodiktaturens) statsskick skulle bara bli ännu 
tydligare i de mindre skalorna: delstater och sk countys (kommuner).  Men avslutningen av denna 
översikt blir en annan. 

Enligt ”tankesmedjan”, inspirerad av ekonomiprofessorn W. Bamoul, har 17 av de 20 största 
bolagspyramiderna i USA verkat för att Obama skulle återväljas. Högerreaktionären Donald  
Trump, skyskrape-miljardären, utropade behovet av ”revolution” två dagar efter valet – en 
revolution baklänges, en motrevolution, så att USA kan återvända till de ”lovansvärda Reaganåren” 
och dess utrotningskampanj mot fackföreningar, utrustande av sk contrasstyrkor för operationer i 
Centralamerika, Södra Afrikas, Afrikas Horn och Afghanistan, Star-Wars projekt för militär 
förstaslagsförmåga och alltihop finansierat av skatte- och avgiftsbördor på alla utom 
storkapitalisterna och jet-sets. 

Trump är ingen rättshaverist; han är en stormrik aktivist i periferin av Republikanernas ytterst 
socialreaktionära sk Tea-partyrörelse. Sista frågan blir: står den amerikanska fackföreningsrörelsen 
rustad för att flytta fram styrkebalansen mot Obama-regimen och tar den sats för att kväsa 
Trumpiterna i Tea-partyrörelsen? 

Så här säger AFL/CIO, den största fackliga centralorganisationen: ”Vi har bara några få veckor på 
oss för att säkra att president Obama och Kongressen gör allt de kan för att återuppbygga 
medelklassen. Det som står på spel är det mesta och vi motsätter oss miljontals dollar till samma 
bolag och högervridna miljardärer som pungade ut med rekordsummor för att få Mitt Romney vald. 
Det är upp till oss att kämpa utav bara helskotta för arbetarfamiljerna” (AFL/CIO:s upprop och 
namninsamling ”Tell Congress: Protect our Future”). 

Förvirring, delvis missriktat, desperation, handlingsförlamning, ospecifikt och ett byråkratiskt trick 
– ja – men inte desto mindre visar det upp frontlinjerna, att det är arbetarfamiljerna mot 
miljardärslägret. Detta är en början, som i fortsättningsförloppet kommer växa ut till två distinkta 
motpoler: trumpiterna mot arbetaraktiviteten. I den annalkande kraftmätningen kommer Obama 
avslöjas som den glaspärla han är och utstrålat, på toppen av USA:s vulkan av allt skarpare sociala, 
politiska och ekonomiska motsättningar. 

Teddy Nordström 8 november 2012


