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Af TINE EIBY

B ag den lysblonde dame på ta-
lerstolen ses et blågråt bagtæppe 
med et klokkeformet symbol, 
der går igen som mønster. Hvad 
er det? vil en af tilhørerne vide, 
og Helle Dale, der står på podiet 

her i auditoriet i den konservative tænketank 
Heritage Foundation i Washington D.C., svarer 
prompte:

»Jamen, det er jo Liberty Bell!« Den klokke, 
man ringede med, da den amerikanske uafhæn-
gighedserklæring var skrevet. Helle Dale er født og 
opvokset i Danmark og uddannet på henholdsvis 
Københavns Universitet og Oxford University, 
men har boet de seneste tredive år i USA. Her 
har hun skrevet for det konservative Washington 
Times, fortrinsvis om udenrigspolitik, først som 
journalist siden som lederskribent, og stået for de 
prestigiøse opinionssider. I dag er kvinden med 
den dansk-amerikanske accent senior fellow ved 
Heritage Foundation. 

Klokken er blevet et symbol for den amerikanske 
uafhængighed og frihedsorienterede forfatning – 
om end det fortsat diskuteres, om der blev ringet 
med klokken allerede den 4. juli 1776 eller først 
lidt senere. Den konkrete klokke hænger i dag i 
Philadelphia, Pennsylvania, hvor både den ameri-
kanske uafhængighedserklæring og forfatning blev 
til.

»Måske skulle man have interesseret sig lidt mere 
for, hvorfor der er gået en stor revne i den klokke,« 
mumler en af tilhørerne. På tilskuerpladserne 
sidder en gruppe modne danskere, som er taget til 
USA på politisk studietur med Udenrigspolitisk 
Selskab og direktør og USA-specialist Michael 
Ehrenreich som førerhund. Gruppen repræsenterer 
alt fra centraladministration, Christiansborg, diplo-
mati og EU-bureaukrati over akademia, sundheds- 
og undervisningssektor, politiet, medierne samt en 
enkelt repræsentant for det private erhvervsliv. Også 
Weekendavisen er med.

Anledningen til vores studietur er midtvejsvalget 
den 4. november. Midtvejs-, fordi det finder sted 
midt mellem to præsidentvalg. Ved midtvejsvalg er 
hele Repræsentanternes Hus på valg og en tred-
jedel af Senatet. Mens Repræsentanternes Hus i 
dag har en politisk overvægt af republikanere, har 
Demokraterne et snævert flertal i Senatet – det 
forventes at skifte over i republikansk favør denne 
gang. Det går næsten altid dårligt for præsidentens 
parti ved et midtvejsvalg i præsidentens anden 
embedsperiode, men denne gang ser det faktisk 
særlig slemt ud. Hvor anerkendelsen af præsidenten 
normalt ligger nede omkring 42-43 procent på 
dette tidspunkt, er Obama helt nede på lige under 
40 procent.

Kedelig rekord
Efter at have besøgt det dynamiske New York, 
som byder på alt det bedste ved USA (er New 
York overhovedet USA?), er vi rullet videre til 
Washington. Hvor New York blænder og begejstrer 
med al sin kreativitet, og hvor selv en tragedie som 
9/11 mesterligt vendes, så nye monumentale ideer 

nu bogstavelig talt skyder i vejret fra Ground Zero, 
virker Washington tung og gammeldags. Pakket 
ind i alle Antikkens arkitektoniske symboler, som 
bystaten er, skulle man tro, at vi her var kommet til 
det allerfremmeste inden for demokrati. Men det er 
ikke den historie, vi får serveret.

Vi har været inde og ude af et utal af kontorer på 
think tank mall og besøgt en række af de tænketan-
ke, der ligger side om side og leverer argumenter og 
politisk indhold til Det Hvide Hus og politikerne i 
Kongressen på Capitol Hill. I tænketankene flyder 
de intellektuelle ideer frit, jubler seniorforskerne. 
Verdens skarpeste hjerner trives her – som på et 
universitet helt uden studerende, bemærker Helle 
Dale – og dollardonationerne flyder ligeledes frit.

Ideerne kommer bare ikke videre. For lige ovre 
i Kongressen er det politiske liv gået i baglås. 
Her er det politiske landskab siden 1994 blevet 
stadig mere polariseret, og de to politiske partier, 
Republikanerne og Demokraterne, står i dag 
renere, men også længere væk fra hinanden end 
tidligere i amerikansk politisk historie.

Kongressen har i år den kedelige rekord, at den 
har vedtaget færre love end nogensinde før i nyere 
tid. Selv på områder som for eksempel kontrol 
med overvågningen, hvor partierne stort set har 
enslydende forslag, kan de to partier ikke komme 
hinanden i møde og finde fælles fodslag. 

Trængt hvid middelklasse
Der er ellers nok af problemer at tage fat på, forstår 
vi. I Danmark, Europa og resten af verden hører 
vi mest om den amerikanske udenrigspolitik. Eller 
mangel på samme. At præsident Obama tøver for 
meget. Men på den amerikanske hjemmefront 
tårner problemerne sig op, og det er dem, ame-
rikanerne selv er mest optaget af. Som senior-
forskerne i den sikkerhedspolitiske tænketank 
Atlantic Council lidt surt konstaterer, så er de unge 
amerikanere indadvendte og uengagerede i resten 
af verdens problemer sammenlignet med deres 
forældre og bedsteforældre. 

Måske fordi de er pressede. Allerede den danske 
generalkonsul i New York, Jarl Frijs-Madsen, 
gør os opmærksom på noget, som vi får gentaget 
mange gange sidenhen: De nuværende 40-55-årige 
er den første generation af amerikanere, som ikke 
har udsigt til at blive rigere end forrige genera-
tion. Gennemsnitsindkomsten er ganske vist let 
stigende, men det skyldes alene væksten blandt en 
mindre gruppe milliardærer. Uligheden er blevet 
et kolossalt problem i USA, og den amerikanske 
drøm er således bristet. I hvert fald for den hvide 
middelklasse.

Hvad vi senere erfarer – blandt andet hos 
Deutsche Bank på Wall Street – er, at selv 
om arbejdsløsheden er faldende og nærmest 
ikke-eksisterende, så skjuler der sig derunder det 
fænomen, at en del amerikanere, især hvid mel-
lemklasse, giver helt op og forlader arbejdsmarke-
det. Arbejdsstyrken er altså ikke stigende, snarere 
tværtimod.

Uligheden spøger også i skolesystemet. 
Eliteskolerne klumper sig sammen på særligt dyre 
adresser, og hvad gør man så, hvis man bor på 
bøhlandet i Mississippi? Ikke bare bliver de borgere 

snydt for en chance, USA bliver også snydt for ta-
lenter. Faktisk ser det ud til, at flere af immigrant-
grupperne er bedre til at tackle uligheden – måske 
fordi de kommer fra andre vilkår og er vant til at 
kæmpe for deres sag. Asiaterne sørger for at arbejde 
så hårdt og tjene så mange penge, blandt andet via 
deres egne netværk, at de har råd til at bosætte sig 
i de områder, hvor eliteskolerne er, så deres børn 
kan få gode uddannelser. Og de spansktalende im-
migranter, især mexicanerne klarer sig blandt andet 
godt som håndværkere og selvstændige.

Ifølge demokraten Laurie Fulton, tidligere kendt 
som USAs ambassadør i Danmark, og som vi nu 
møder på hendes advokatkontor i Washington, er 
der p.t. flere illegale mexicanere, der vender retur 
til Mexico, end illegale mexicanere, der indvandrer 
til USA. Det hænger blandt andet sammen med, at 
de økonomiske vilkår i Mexico er blevet så meget 
mere attraktive. I dag kommer tilvæksten af illegale 
spansktalende indvandrere fortrinsvis længere 
sydfra i Latinamerika, vurderer hun.

Netop hvad angår de 11-12 millioner illegale 
immigranter melder behovet for en immigrations-
reform sig. Men her kan end ikke Republikanerne 
blive enige med sig selv: Generelt ønsker 
Republikanerne, at de illegale skal ud af USA, men 
en mindre gruppe såkaldte business-republikanere 
lægger vægt på, at USA har brug for arbejdskraften, 
den billige altså.

De spansktalende immigranter, som er den 
næststørste gruppe i USA, udgør i sig selv et stem-
memæssigt paradoks. For de stemmer fortrinsvis 
demokratisk, og de melder sig ind i fagforeninger 
og besætter efterhånden også en del tillidsposter 
i de faglige organisationer. Det sætter selvsagt 
Demokraterne i en vis afhængighedsgæld til dem. 
Men Demokraterne er også opmærksomme på, at 
der kan være tale om en stakket frist. For gruppen 
af hispanics er karakteriseret ved mange stærkt reli-
giøse mennesker, som tillægger familieværdier stor 
vægt, de er hårdtarbejdende, ofte som selvstændige, 
så alt i alt ligger det til højrebenet for dem at være 
Republikanere. »Vi er forbavset,« medgiver Laurie 
Fulton, over, at Republikanerne ikke i højere grad 
formår at tiltrække denne gruppe af vælgere.

Endelig er der problemerne med den amerikan-
ske økonomi og det altoverskyggende problem med 
USAs legendariske samlede offentlige bruttogæld, 
som siden finanskrisen har rundet 100 procent af 
BNP. Der er i høj grad brug for en skattereform, 
der kan sikre indtægter fremover, men på dette 
punkt er Kongressen gået helt i baglås.

Selvforstærkende proces
Det er svært for den danske delegation at begribe, 
at Kongressen ikke bare kommer i arbejdstøjet 
– det må jo være i alles interesse. Seniorforsker 
John Fortier fra tænketanken Bipartisan Policy 
Center, der er dannet af lige dele demokrater og 
republikanere, forklarer, hvordan der er tale om en 
selvforstærkende proces: Engang var de to partier 
hjemsted for meget sammensatte grupper, hvor 
man stemte – ofte ud fra tradition og loyalitetshen-
syn. 

Demokraterne spændte for eksempel over en 
meget konservativ gruppering bosat i sydsta-

terne navnlig, mens de liberale (som kernede-
mokrater omtales) havde hjemsted i nord. Hos 
Republikanerne var der både moderate, konser-
vative Rockefeller-republikanere og de nordøstlige 
republikanere, som var mere liberalistisk oriente-
rede. Henholdsvis de konservative og de liberale 
fløje i de to partier allierede sig tit. I dag er der ikke 
særlig mange demokrater tilbage i syd, og siden 
1994 har de to partier stået meget lige og er blevet 
stadig mere kompetitive, hvilket øger polariserin-
gen, konstaterer John Fortier.

Er det så bare i Kongressen og Washington, man 
er blevet mere polariseret, vil én vide. Hvad med 
det amerikanske folk? Her viser studier, foretaget 
af Bipartisan Policy Center, at en voksende andel 
af amerikanerne siger, de ikke ved, hvor de hører 
til politisk. Samtidig er der blevet færre moderate 
politikere i de to partier, og det er da heller ikke 
nødvendigvis moderate vælgere, der er i tvivl om, 
hvorvidt de skal stemme på det ene eller det andet 
parti, midtervælgerne er måske snarere forvirrede. 
For de vælgere, som skifter mest mellem partierne, 
er også de mest uvidende og de dårligst uddannede. 
Det kan undre i en dansk sammenhæng, hvor man 
er vant til, at de uddannede herhjemme netop har 
en tendens til at klumpe sig sammen på midten.

Det selvforstærkende element i polariseringen 
har blandt andet at gøre med den såkaldte ger-
rymandering – en slags politisk oprenselsesproces, 
hvor man indretter valgkredsene, så de giver sikre 
valg. I modsætning til det danske forholdstalsvalg 
har amerikanerne flertalsvalg i enkeltmandskredse. 
I sådan et valgsystem kan mange stemmer hurtigt 
gå til spilde, og her er det, at begge partier har 
en interesse i at trække linjerne for valgkredsene 
anderledes end efter logiske, geografiske principper. 
Republikanerne har imidlertid været bedst, i hvert 
fald i den seneste ombæring, til at få indrettet sig 
og fik derfor flertal i Repræsentanternes Hus ved 
sidste valg, selv om demokraterne forholdstalsmæs-
sigt fik flest stemmer.

Dit eget ansvar
Den danske delegation er voldsomt optaget af 
det fænomen, at de amerikanske vælgere selv skal 
sørge for at blive registreret, så de kan stemme. 
Har det ikke social og politisk bias? Her ser John 
Fortier en anelse træt ud: Partierne er langt mere 
sammensatte end som så. Man kan ikke bare 
sige, at Republikanerne er for de velhavende og 
Demokraterne for de almindelige mennesker. 
Kløften mellem sorte og hvide vælgere er for 
eksempel skrumpet. Faktisk ser man flere steder i 
Syden en højere stemmeandel blandt sorte, fastslår 
han.

Både John Fortier og Laurie Fulton gør hver for 
sig deres for at undskylde det noget anarkistiske 
valgsystem:

»Der er mere end dobbelt så mange stater i USA, 
som der er nationer i Europa – tænk lige over det, 
når vores valghandlinger forekommer jer kaoti-
ske,« siger Laurie Fulton og ser moderligt ud over 
forsamlingen.

Og John Forier understreger, at amerikanere ikke 
kun stemmer om præsidenten og til Kongressen, 
de går til valg mange gange om året: om hvem der 

skal sidde i skolebestyrelsen, kirken, biblioteket, 
byrådet, staten, domstolene, anklagemyndigheden; 
dertil kommer en stribe afstemninger om forfat-
ningsrelaterede spørgsmål. 

»Vi er jo ikke noget top-down-samfund,« lyder 
hans konklusion. Den kan mange af vi danskere 
nu ikke helt skrive under på, for selvom ame-
rikanerne gør en dyd af at være frie, nærmest 
anarkistisk frie, så dyrker de som bekendt også 
overvågning – helt til Europa. Og et parti som 
Demokraterne følger sine potentielle vælgere og 
deres behov og vaner så tæt, at de ligefrem ved, 
hvem der ejer en snescooter, medgiver Fortier. Og 
så stemmer partiet dørklokker hos sine vælgere næ-
sten dagligt forud for en valgdag, så kan det nærme 
sig noget, vi danskere normalt kalder »barnepig-
ementalitet«.

Leave me alone
Måske er det den konservative Helle Dale, der siger 
det bedst: 

»Herovre skal man forstå, at landets største styrke 
ikke ligger i Washington, men ude i lokalsamfun-
dene, hos spejderne, sportsklubberne og kirke-
initiativerne. Frygten for regeringen kommer af, 
at amerikanerne er vant til at organisere sig selv, 
de har stærke familiebånd, stærke civilsamfund, 
stærke kirker.«

Den nedgroede amerikanske frygt for, at det 
offentlige skal tiltage sig blot en knivspids for 
meget magt over individet, afspejler sig hos State 
Department, det amerikanske udenrigsministe-
rium, som vi også besøger. Her er der ikke ruttet 
med midlerne – om end man nok må formode, 
at netop State Department er blandt de bedst 
udrustede offentlige institutioner. Dårlig belysning, 
plast og kunststof og en enkelt plakat på væggen 
… den er minsandten fra det danske museum 
Louisiana … dog fra 1986.

Vi afslutter vores besøg i National Press Club, 
hvor Berlingske-korrespondent Kristian Mouritzen 
blandt andet gør os opmærksom på, at præsident 
Obama kæmper med den amerikanske exceptio-
nalisme, altså ideen om at amerikanerne er noget 
særligt, der skal gå foran og gøre, som den puritan-
ske pilgrim John Winthroup prædikede i 1630: »Vi 
skal være som en by på en bakketop, og alle men-
neskers øjne skal være rettet mod os.« Præsident 
Obama bryder sig ikke exceptionalismen, Hillary 
Clinton dyrker den mere elegant.

Michael Ehrenreich runder af med at konsta-
tere, at pråsen vist er ved at gå op for os, at vi har 
begrebet lidt om, hvad det er for nogle kræfter og 
principper der driver amerikanerne. For mit ved-
kommende rejser jeg hjem med det indtryk, at det 
i meget høj grad er en følelse at være amerikaner, og 
at det først og fremmest er en følelse, der blokerer 
amerikansk politik. At frihedsfølelsen har det med 
at spærre amerikanerne inde, fordi mistilliden til 
statsinstitutionerne har det med at sætte demokra-
tiet de facto ud af kraft – sådan som historikeren 
Francis Fukuyama nu skriver.

Frederik Stjernfelt skriver om historikeren Francis 
Fukuyamas nye bog »Political Order and Political 
Decay« i IDEER side 8-9.

Rejsebrev. en busfuld danske spidsborgere på studietur til UsA forud for midtvejsvalget møder det politisk fastlåste Amerika, som Francis Fukuyama nu beskriver som politisk forfald.

Det værste og det bedste

Det er hverken her på Manhattan eller i Washington, at landets største styrke ligger, mener den konservative Helle Dale: »Det er ude i lokalsamfundene, hos spejderne, sportsklubberne og kirkeinitiativerne. Frygten for regeringen kommer af, at 
amerikanerne er vant til at organisere sig selv, de har stærke familiebånd, stærke civilsamfund, stærke kirker.« FOTO: sCAnpiX
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