Det amerikanske
præsidentvalg 2016

Vicepræsident Joe Biden og mig. Det er mig til højre……
I slutningen af oktober 2016 tog jeg til USA for at blive klogere på, hvordan et amerikansk
præsidentvalg foregår – lige fra de lokale kampagner til det store statslige brag. Et særligt fokus
var at blive klogere på Donald Trumps vælgerskare, hvad der drev dem og især hvad der samlede
dem.
Første stop var i sving-staten North Carolina, hvor jeg fulgte med i arbejdet fra delstatens Trumphovedkvarter i Charlotte, hvor det primært handlede om at ringe ud til registrerede republikanske
vælgere for at sikre sig at de ville stemme, og fortælle om stemmestedernes placering. Dels at
sørge for at placere folk på udvalgte stemmesteder.

Næste stop var Rock Hill i South Carolina og et mindre vælgermøde med blandt andre
vicepræsident Joe Biden…
Herefter videre til den meget Trump-stærke stat Tennessee, hvor jeg igen var på besøg på det
lokale Trump-kampagne kontor i Knoxville før turen gik videre til Nashville, hvor jeg besøgte den
ultra-republikanske og meget populære talk radio www.997wtn.com og værterne Dan Mandis og
Phil Valentine (kendt for en meget klimakritisk dokumentarfilm). Her er orden i partibogen en
uskreven forudsætning for ansættelse og journalistikken bevidst subjektiv.

Desuden besøgte jeg organisationen Concerned
Women for America og CEO Penny Nance Young.
Concerned Women for America er USA’s største
kvindelige organisation der forsøger at påvirke
politisk. CWA er bygget på stærkt højreorienterede
kristne værdier og et konservativt syn på familien og
er dermed en kvindelig støtte til Trump.
http://concernedwomen.org/
Herefter tog jeg til New York og fulgte valget der fra
bla ved at deltage i store politiske rallys med blandt
andre Hillary Clinton, Bill Clinton, Michelle Obama og
Barack Obama, deltage i Trump
moddemonstrationer og til valgaften med Hillary
Clinton. Desuden besøg på WNYC www.wnyc.org/
om dækningen af valget.

Jeg skal ikke gøre mig vanvittig klog på det amerikanske valg. Blot konstatere, at folk generelt er
mere optaget af deres lokale valg end af præsidentvalget. At de enkelte staters vidt forskellige
måder at afvikle valg på i sig selv er med til gøre et amerikansk valg en kende udemokratisk efter
dansk standard, og at demokraterne – i hvert fald ved dette valg – fremstod som en enhed, så var
det en mere broget skare med stærke enkeltholdninger til f.eks, Washington, Hillary, abort og
immigration, der banede vejen for en Trump-sejr.

