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”OBAMAISM
=

  AMATÖRISM”
Vem var det amerikanerna valde till presi-
dent 2008? Vem är han? Varifrån kommer 
han? Är han amerikan eller kenyan? Är 
han kristen eller muslim? Vad vill han? 
Vad kan han?

Det är några av de ifrågasättande frågor som 
ställs i en bok, som kom ut i våras – dvs i 
lagom tid för att påverka utgången av 2012 
års presidentval. För att underlätta bokens 
spridning sattes priset lågt – högst facila $4.95.

Författare är Edward Klein - ”a New 
York Times bestselling author” och tidigare 
”foreign editor” för Newsweek. Bokens cen-
trala budskap anges redan i bokens titel: 
Barack Obama är ”The Amateur”.

Den som först skall ha omtalat Obama 
som ”amatör” är något överraskande Bill 
Clinton:

”Barack Obama is an amateur.”

Clinton dömer också ut honom som 
”inkompetent”: 

”Obama doesn’t know how to be president. 
He doesn’t know how the world works. He is 
incompetent.”

Och Hillary Clinton skall ha omnämnt 
honom som en president, som inte ens 
kan avgöra om i dag är tisdag eller onsdag. 

Inget av detta har hindrat paret Clinton 
och då särskilt inte Bill från att ställa upp som 
ivriga Obamaanhängare inför årets presi-
dentval. Lojalitet hit eller dit kan man bortse 
ifrån. Bill Clinton har uttryckt det så här:

”Loyalty is a joke. Loyalty doesn’y exist in politics. 
There is no such word in the political rulebook.”

Hypnotisk talekonst 
Det som bar fram Barack Obama ända 
fram till Vita huset – därom råder stor 
enighet - var hans talekonst. Det har till 

och med påståtts, att han använder sig av 
”Hidden Hypnosis Techniques”  av ett slag, 
som skall ha utvecklats av en Dr Milton 
Erickson. Det för tankarna till fotografier 
av Adolf Hitler, då han inför något av sina 
framträdanden står framför en spegel 
och tränar in olika – som man får anta - 
”magiska” gester.

I kraft av denna sin talekonst lyckades 
Obama få – som det i USA är tillåtet att 
uttrycka saken - ”de svarta” till valurnorna 
i en utsträckning som aldrig tidigare. Han 
fick också entusiastiskt stöd från de unga – 
då för fyra år sedan studeranden, nu i stor 
utsträckning arbetslösa. 

 
Grumlad Obamabild

Med tiden har bilden av Barack Obama 
grumlats. Vem är han närmare påsett? Hur 
förhåller det sig med hans ursprung? Är 
han född i Amerika och därmed behörig 
att inta presidentämbetet? Eller är han född 
i Afrika och därmed inte behörig att inta 
presidentämbetet?

Experter av olika slag hävdar med stor 
bestämdhet, att hans födelseattest är förfal-
skad. Det har gjorts ihärdiga försök att få 
frågan prövad inför domstol. Det är dock 
något som Obama motsatt sig och även 
lyckats motsätta sig genom sin vägran att 
delta i en sådan prövning.

Obamabilden har också grumlats av 
hans nära och mångåriga samröre med 
den marxistiske ideologen Jeremiah Wright 
liksom engagemang i samfundet Trinty 
United Church of Christ – ett samfund med 
Wright i ledningen och med ”det vita USA” 
som uttalad ”fiende”. Klein skriver:

”Echoes of Jeremiah Writght’s Marxist ideo-
logy can be found in many of Obama’s 
remarks.”

Klein går längre än så när han kartlägger 
och bedömer Wrights betydelse för och 
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inflytande på den person, som det ameri-
kanska folket 2012 valde som sin president:

”Jeremiah Wright became far more than a 
religious and spiritual guide to Obama; he was 
his substitute father, life coach, and political 
inspiration wrapped in one package. At each 
step of Obama’s career, Wright was there 
with practical advice and counsel. Wright 
encouraged Obama with members of Trinity 
United Church of Christ who had money and 
important connections. 
--- 
It would be no exaggeration to say that Jere-
miah Wright was the person who fulfilled 
Obama’s father-hunger, repaired his fractured 
ego, and prepared him to run for president.”

Enorma förväntningar
Med valet av Barack Obama – USA:s 
första svarta president – var förvänt-

ningarna enorma. Främst bland den 
svarta befolkningen. Förväntningar 
Obama skapat genom sin eminenta 
talekonst.

Särskilt stora var förväntningarna 
bland ”de svarta”. Redan valet av en ”svart” 
president upplevdes för många som en 
garanti för att nu skulle saker och ting 
ordna sig. Nästan som ett trollslag.

Få funderade närmare på vad han ville 
åstadkomma. Nästan inga hade föreställ-
ningar om att Obama inte var den ”småfol-
kets man” som framförallt ”de svarta” hade 
tagit för givet. ”Small business” tillhör – kan 
det nu konstateras – de stora förlorarna 
under Obamaregimen. Och det dröjde 
inte länge förrän – som Klein uttrycker 
det – ”halva Wall Street” hade flyttat in i 
Vita huset. 

Ordföranden i National Black Chamber 
of Commerse – Harry C Alford – har nu i 
efterhand uttryckt sig så här:
”We just wanted a black president no matter 

what. We should have been more careful, 
as his views on small business, espacially 
black business, are counter to ours. His view 
of business is that it should be a few major 
corporations which are totally unionized and 
working with the government, which should 
also be massive and reaching every level of 
American society.”

Ett ”Change” innebärande en förvandling 
av det av nybyggare och entreprenörer 
uppbyggda USA till The Big Society med 
makten samlad i ett Washington supportat 
av Wall Street.

Om Obama förlorar 
När detta skrivs har presidentvalet i USA 
inte ägt rum. Om Obama förlorar torde 
huvudförklaringen vara, att han – amatö-
ren – visade sig otillräcklig, när det gäller 
att rensa upp efter finanskraschen.

Han trodde att det skulle räcka med 
att Mr President uppmanade den kol-
lapsade bolåneindustrin att städa upp 
efter sig. För att få stopp på den för låne-
instituten lukrativa utmätningsboomen 
skulle bolånetagarna erbjudas möjlighet 
att vid omförhandlingar ”modifiera” 
lånevillkoren. ”Modifieringar” helt bero-
ende av välviljan hos låneinstitut, vars 
dokumenterade samvetslöshet tvingat 
miljontals människor att ge upp sina 
hem.   

Hur effektiv denna ”uppstädning” 
blev har miljontals amerikaner bittert 
fått erfara. Människor som haft alldeles 
särskild anledning att inse den djupare 
innebörden av vad Bill Clinton uttryckte 
med orden:  

”He doesn’t know how the world works.”

Efter att ha utsatts för ytterligare press 
lovade så Obama, att bankerna skulle 
ställas till svars för sitt ansvarslösa age-
rande. De fick en samlad straffavgift på 
26 miljarder kronor. En i sammanhanget 
struntsumma. Samtidigt fick de ansvariga 
amnesti. Ingen enda ställdes till ansvar. 
En bekräftelse god som någon på vad Bill 
Clinton också uttryckte:

”He is incompetent.”

Ändå ställde Bill Clinton upp för att få 
Barack Obama omvald till USA:s presi-
dent. Och i Sverige är Obama hyllad som 
vore han en popstjärna. 
    JG

Amerikansk Höst
Med Lehman Brothers fall i i september 2008 
fick den amerikanska drömmen ett abrupt 
slut. Ett slut som – i varje fall betraktat ur 
backspegelperspektiv – kunde ha förutsetts 
men som nu kom att fortplanta förvirring 
och passiviserande rädsla för vad framtiden 
skall bära inom sig.

Som en historiens ironi är det den 
person, som ännu denna dag enligt alla 
opinionsundersökningar räknas som USA:s 
populäraste politiker och som - om han hade 
ställt upp i 2012 års presidentval - bedöms ha 
vunnit med skyhög marginal – Bill Clinton 
– som bär ett större ansvar för den ameri-
kanska finansmarknadens sammanbrott än 
kanske någon annan enskild person.

Det var nämligen Clinton som upp-
manade de av staten garanterade bolåne-
instituten Fannie Mae och Freddie Mac att 
drastiskt sänka ribban för utlåningen. Upp-

maningen gav upphov till en bolånebubbla 
som – när den till slut sprack – tvingade mil-
joner amerikaner att lämna hus och hem. Just 
de miljoner amerikaner, vars hjärta politikern 
Clinton ville vinna genom sin ”välvilja”. 

Om det USA som nu växer fram ur dim-
morna efter 2008 års och ännu vad gäller 
sina verkningar ej avverkade finanskris, har 
frilansjournalisten Kent Werne skrivit en 
insiktsfull reportagebok – ”Amerikansk höst” 
(Ordfront, 2012).

Efter att ha läst boken är det många 
frågor som tränger sig på.  Har ”Den ameri-
kanska drömmen” - drömmen om individens 
möjligheter att genom eget förverkligande 
tjäna både sig själv, sin familj och det egna 
landet – gått förlorad för att aldrig kunna 
vinnas tillbaka? Har den amerikanska 
medelklassen fångats i en kreditfälla, som 
den har allt svårare att frigöra sig från? Vad 
händer då med den ”uppåtsträvande kraft”, 
som i så hög grad varit utmärkande för ame-
rikaner i gemen?

Den bild av det krisande USA som Werne 
förmedlar är en bild i gråaste grått. Och hans 
prognos för framtiden är inte uppmuntrande:

”Mitt i fallet har allt fler amerikaner börjat tvivla 
på att drömmar kan realiseras genom hårt 
arbete. Många kämpar vidare som av gammal 
vana men hur länge till? När blir avståndet 
mellan dröm och verklighet för stort? När 
spricker allt”?

Är prognosen man tvingas ställa, att USA är 
på väg in i en vinter utan synbart slut?
    JG


