TRUMPS TUNGE ARTILLERI
SKYDER VALGKAMPEN I GANG
Af Asger Aamund, den 2.2.20
En strækning på Hollywood Boulevard i Los Angeles er berømt som Walk of Fame (Kendis Strøget), fordi en
lang række stjerner fra film, TV og teater har fået nedfældet deres navne i en bronzestjerne i fortovet. Også
Donald Trump er tildelt en stjerne for sine to nomineringer til en Emmy statuette, hvad der i TV- universet
svarer til en Oscar, filmindustriens fornemste pris. På Walk of Fame kan Trump sole sig i selskab med Greta
Garbo, Gregory Peck, Marlon Brando og Walt Disney. Meget kan man sige om Trump. Og det gør man også.
Men man kan ikke tage fra ham, at han er en fremragende kommunikator, der ved, hvordan han skal nå sin
målgruppe med det rigtige budskab. Emmy nomineringer gives ikke til amatører.
Præsidentens nyligt overståede årlige tale til nationen i Kongressen skulle egentlig svare nogenlunde til
statsministerens nytårstale i Danmark. I stedet havde Trump iscenesat et forrygende tv-show, der gik lige
ind i hjertet på familien USA. Millioner af amerikanere nærer et grænseløst had til Donald Trump for hans
pralende og brovtende facon. Men denne gang havde præsidenten noget at prale af. Siden Trump flyttede
ind i Det Hvide Hus, er der skabt 7 millioner nye arbejdspladser. En stor skattereform, og en sanering af
bureaukrati og regelvælde har markant forøget den disponible indkomst for lønmodtagerne.
Arbejdsløsheden blandt sorte og brune amerikanere er den laveste nogensinde. En frisk Gallup
meningsmåling viser, at 90 procent af de adspurgte amerikanere erklærer, at de er tilfredse med deres liv,
og at dette skyldes deres tillid til den økonomiske udvikling og forbedringen af deres personlige økonomi.
Præsidentens vælgerbase er i dag erhvervslivet, lønmodtagerne i den private sektor, landmændene, politi
og forsvar. Anti-Trump vælgerne omfatter akademikere i den offentlige sektor, kvinder med højere
uddannelse, undervisningssektoren, dommerstanden, medierne og Hollywood. Disse både pro og kontra
Trumpgrupper har allerede lagt sig fast på at stemme på enten en Demokrat eller Trump til
præsidentvalget den 3. november. Valget kommer i høj grad til at afgøres af de etniske minoriteter, altså
afro-amerikanere og latinoer samt af frie, uafhængige vælgere, der ikke er medlem af et politisk parti. Og
det var lige netop disse vælgergrupper, som præsidenten rakte ud efter i sin store tale til nationen ( State of
the Union) den 5. februar.
Tilslutningen svinger noget, men groft sagt er 30 procent af amerikanerne medlem af det republikanske
part og andre 30 procent er registrerede Demokrater. Det giver så 40 procent frie vælgere, der historisk
efter forgodtbefindende svinger fra det ene parti til det andet (Gallup). Trumps tale til nationen blev
startskuddet på valgkampen, fordi han netop adresserede de afgørende minoritetsvælgere. Gennem
historien har de sorte amerikanere måttet tåle forfølgelse og diskrimination, men under anden verdenskrig
blev der dannet en eskadrille kampfly med sorte piloter, der indlagde sig stor fortjeneste for deres mod og
resultater. Den sidste overlevende af de berømte Tuskegee Airmen var til stede i salen og modtog stående
hyldest af præsidenten og hele Kongressen. Mange sorte vælgere ved tv-apparaterne blev Trump støtter
efter dette rørende indslag, og endnu flere har sluttet sig til Trump, da præsidenten præsenterede en afroamerikansk mor og datter, som Trump netop havde tildelt et særligt stipendium, så hun frit kunne vælge
skole.
Men Trump ville ikke være Trump, hvis ikke han havde kastet en afsikret håndgranat ind under
stolesæderne på de surmulende Demokrater i salen. Og det var lige, hvad han gjorde. Præsidenten
præsenterede en mor og hendes to-årige datter Ellie, der blev for tidligt født efter kun 26 ugers graviditet,
men som blev reddet takket være en fremragende indsats af lægeholdet på hospitalet i Kansas. Ellie er nu

en kernesund lille pige med hele livet foran sig. Under præsentationen og den efterfølgende hyldest vred
salens Demokrater sig som orme på en fiskekrog. Samtlige Demokratiske præsidentkandidater og partiet
som helhed går nemlig ind for, at en kvinde suverænt skal bestemme om hun vil abortere helt frem til
fødselstidspunktet. Som kandidat Buttigieg udtrykker det: ” Livet begynder ved det første åndedrag”. Ifølge
Kristin Day, talskvinde for Pro-Life Democrats er der 20 millioner Demokrater, der støtter foreningen. Især
blandt sorte og brune amerikanere er der mange kristne, der er modstandere af abort i niende måned. Den
3.november i stemmeboksen holder de med lille Ellie og ikke med barnemorderne.

