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NOTERT

Vil ha «Patriot Act»
for EU

I

talias utenriksminister Luigi Di Maio tar
til orde for at EU innfører en «Patriot Act»
etter USA-modell for å bekjempe terror.
Dette er en kontroversiell amerikansk lov
– innført etter 11. september 2001 – som gir
myndighetene store fullmakter til blant annet
overvåking.
LE

VALGET I USA
Donald Trump fikk tre millioner fl

Han ble unde
SJOKK: USAvalget ble en nerveslitende thriller.
Verken målinger,
medier eller valgeksperter klarer å
ta innover seg hvor
sterk støtte Trump
faktisk har.

USA
Av Eirik Grasaas-Stavenes
og Ole Øyvind Holth

NOTERT

Unntakstilstand
i Etiopia

E

tter at en militærleir i Tigray-regionen
ble angrepet natt til i går, har Etiopias
statsminister Abiy Ahmed erklært
unntakstilstand i seks måneder
framover. I et innlegg på sosiale medier
anklager statsministeren Folkefronten for
frigjøring av Tigray (TPLF) for å stå bak
angrepet. Han melder også at det vil komme en
militær reaksjon mot de lokale myndighetene i
regionen: «Makt blir nå brukt som en siste
utvei for å redde innbyggerne og dette landet».
Abiy Ahmed, som tilhører både folkegruppene oromo og amhara, kom til makta i 2018
etter en lang protestbølge. På det tidspunktet
hadde TPLF dominert Etiopia i tre tiår. Landet
er sterkt preget av etniske konflikter, men
statsministerens misjon har vært å holde
landet samlet.
LE
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ØYEBLIKKET

Orkan i Nicaragua

E

n gutt ser utover en elv oversvømmet
av flodvann etter orkanen Eta i Wawa i
Nicaragua. Orkanen rammet på tirsdag;
den rev av hustak, førte til jordskred
ved Nicaraguas og Honduras’ kyster og drepte
tre mennesker, ifølge Reuters.
LE

KLASSEKAMPEN

Det skjedde igjen. På tross av
større forbehold enn i 2016,
har mange eksperter både i
USA og her hjemme vært
skråsikre på at Demokratene
og Joe Biden ville ta en soleklar seier i tirsdagens presidentvalg.
I stedet har valget igjen
blitt svært jevnt. Donald
Trump har i en rekke avgjørende vippestater gjort det
langt bedre enn målingene
signaliserte på forhånd, en situasjon han utnyttet ved å erklære seier, samtidig som han
forsøke å stanse opptelling av
poststemmer som fortsatt kan
sikre Biden seieren.
Da Klassekampen gikk i
trykken i går, hadde Biden
tatt igjen Trumps tidlige forsprang i Wisconsin og Michigan. I Pennsylvania er det endelige resultatet ikke ventet
før på fredag. Leder for United Steelworkers i Clairton i
Pennsylvania Don Furko følger dramaet i den avgjørende
vippestaten på nært hold.
«Jeg er ikke overrasket
over at det ble jevnt. Målingene er åpenbart unøyaktige»,
skriver han i en e-post til
Klassekampen.

Nye feilslutninger
De fleste meningsmålingsinstituttene i USA har de siste
månedene operert med en ledelse til Biden på mellom fire
og elleve prosent. I går ettermiddag hadde Biden et knapt
forsprang på 1,5 prosent av
det totale stemmeantallet.
«Nok en episk bom etter å
ha gått på en tilsvarende
smell for fire år siden», skriver Christian Anton Smedshaug ved Agri Analyse i en
e-post.
Han mener noe av grunnen

FAKTA

USA-valg 2020:
n USAs presidentvalg mellom

Donald Trump og Joe Biden ble
en langt større thriller enn
mange spådde på forhånd.
n Da Klassekampen gikk i
trykken, var resultatet ennå
ikke klart, og det var så godt
som dødt løp i den avgjørende
vippestaten Michigan.
n Trump erklærte likevel seier
allerede natt til onsdag, og
hevdet samtidig, uten bevis, at
valget var en svindel. Han
ønsket å stanse opptellingen.
n I både Michigan, Wisconsin
og Pennsylvania spiste Biden
seg innpå Trump ettersom poststemmer og stemmer fra
storbyene ble talt opp.
er å finne i den økende geografiske ulikheten, der Trump
i enda større grad enn før vinner de rurale velgerne, mens
Biden hovedsakelig har sin
støtte i byene.
«Det synes åpenbart at en
‘urban elite’ som har stadig
mindre tillit hos folk flest,
ikke lenger skjønner det samfunnet de er en del av», skriver Smedshaug.
Eksemplene på eksperter
som nå må spise i seg spådommene sine, er mange. En av
dem er den demokratiske senatoren Sherrod Brown, som i
en artikkel i avisa The Columbus Dispatch hevdet at Biden
gikk mot en soleklar seier,
blant annet fordi han ville vinne jordbruksdelstaten Ohio –
en stat Trump til slutt vant
med nesten åtte prosents
margin til Biden.
Tidligere presidentkandidat Beto O’Rourke overbeviste også mange om at demokratene kunne vinne til og
med i Texas, en stat der partiet ikke har seiret siden 1976.
Også her var det imidlertid
Trump som til slutt vant soleklart, med seks prosentpoeng.

Stor valgdeltakelse
En spådom som derimot slo
til, var at valgdeltakelsen ville
bli rekordhøy. I 2016 ble det
totalt avlagt 128 millioner
stemmer. Da avisa gikk i trykken, var det allerede talt opp
133 millioner stemmer, og
nettstedet US Election Project anslo deltakelsen til å bli
den høyeste siden 1908, med
en total oppslutning på rundt
65 prosent.
Dette har likevel i langt
mindre grad enn mange forventet kommet Demokratene
til gode. Biden gjør det bedre
enn Clinton gjorde det i 2016:

Da Klassekampen gikk i trykken, hadde han fått over to
millioner flere stemmer enn
hun fikk ved forrige valg. Men
en opptelling Klassekampen
har gjort, viser at også Trump
tjener stort på den økt valgdeltakelsen.
I Texas fikk Trump for eksempel hele 1,2 millioner flere
stemmer enn i 2016. I delstaten Florida fikk han én million flere stemmer enn sist, og
vant til slutt med tre prosentpoeng, noe som også er langt
klarere enn meningsmålingene anslo.
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millioner flere stemmer enn ved forrige presidentvalg:

undervurdert igjen

JUBLER: En konvoi med Trump-støttespillere kjører gjennom «Lille Havanna», et nabolag i Miami i Florida. Donald Trump vant klart i den viktige delstaten etter at han blant
annet fikk stor oppslutning blant eksilkubanere, men det endelige valgresultatet var fortsatt uavklart da Klassekampen gikk i trykken.
FOTO: PEDRO PORTAL, AP/NTB
Også i Pennsylvania, Michigan og Wisconsin lå Trump an
til å få flere stemmer enn sist.

Kritikken rettferdiggjøres
Det har eksistert en forestilling om at Trump først og
fremst vinner støtte blant hvite menn. Valgdagsmålinger
rokker ved en slik forestilling.
De indikerer heller at Trump
gjorde det bedre enn i 2016
blant alle etnisiteter og kjønn
unntatt hvite menn.

Presidenten
økte
sin
oppslutning blant hvite kvinner (to prosentpoeng), svarte
menn og kvinner (fire prosentpoeng), og blant latinokvinner og -menn (tre prosentpoeng). Samtidig falt
støtta fra hvite menn med
fem prosent.
Trumps klare seier i Florida
forklares ifølge medieorganisasjonen Politico med betydelig økning i valgdeltakelsen
fra eksilkubanere, som fyres

opp av presidentens antisosialisme-budskap.
Forfatter og journalist Matt
Taibbi skriver på Twitter at
han føler seg «ganske dum»
etter at Trump gjorde det
langt bedre enn både han og
de fleste andre kommentatorer hadde spådd.
«Selv om jeg skrev mange
artikler om hvorfor Trumps
sjanser ikke burde avfeies, så
bet jeg på mye propaganda
om Biden», skriver Taibbi,

som mener han selv la for mye
vekt på Bidens resultat i primærvalget.
«Jeg syntes Biden var en
virkelig forferdelig kandidat,
bare ikke så avskyelig som
Clinton, og jeg trodde Trump
tapte terreng blant eldre på
grunn av covid-19», skriver
han.
På USAs venstreside mener
mange nå at deres langvarige
kritikk av Biden rettferdiggjøres. Denne har dreid seg

om at Biden ville gjøre det enkelt for Trump å beholde et av
sine sterkeste 2016-kort: At
han er opprøreren som kjemper en kamp mot korrupte og
politisk korrekte eliter.
Fagforeningsleder i Pennsylvania Don Furko håper fortsatt at opptellingen vil ende
med seier til Biden.
«Hvis Trump vinner, vil
USA være en vits i fire nye
år», skriver han.
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