
 
En svart mann i Det hvite hus? 
 
Rasespøkelset kaster sin lange skygge over valgkampen i USA. En dyktig presidentkandidat 
kan bli fratatt seieren fordi han er svart.  
Afroamerikaneren Barack Obama er en dyktig politiker med vide visjoner og ekstreme gode 
evner til å uttrykke dem. Han sammenlignes med historiske størrelser som John F. Kennedy 
og Martin Luther King. Men verkebyllen fra slavetiden kan ennå frata Obama og hans 
demokratiske parti seieren. Vil velgerne stemme en svart mann inn i Det hvite hus? 
 
Det er likevel langt fra Sørstatenes rasehat, Ku Klux Klans lynsjinger og svarte ungdommers 
kamp i 1960-årene for å studere på ”hvite” universiteter i Mississippi og Alabama til dagens 
svarte presidentkandidat, advokatutdannede Barack Obama. Amerika er annerledes nå; 
samfunnet har forandret seg enormt i løpet av en generasjon. 
 
To ganger i vår generasjon har det amerikanske folket reist seg i protest, gått ut i gatene med 
flagg, bannere og slagord mot sin egen regjering. Første gang var da den svarte delen av 
befolkningen protesterte mot diskriminering og krevde like rettigheter for alle. Den andre 
gangen reiste særlig studentene seg i protest mot USAs tragiske engasjement i Vietnam.  
I år er det igjen sterk uvilje mot regjeringens krigføring i utlandet. Barack Obama mener at 
USAs engasjement i Irak er like meningsløst som engasjementet i Vietnam. Årsakene til de to 
krigene er forskjellige, men i begge tilfeller er konsekvensene store. Og resultatet er det 
samme: Et opprør mot regjeringen, noe som burde favorisere opposisjonens kandidat Obama. 
 
Barack Obama lever afroamerikanernes drøm om likestilling også i kampen om de høyeste 
posisjonene, samtidig som han leder den politiske motstanden mot krigen i Irak. Han sier selv 
at han føler sterk tilknytning til 1960-årene.  Denne tilknytningen er hovedlinjen i boken. 
idligere FN-ambassadør Andrew Young....... 
Boken er forfatterens personlig reise i USA fra 1960-årene fram til årets politiske fenomen 
Obama. Den omfatter egne opplevelser av vesentlige begivenheter i amerikansk politisk 
historie fra demokratenes stormende landsmøte i Chicago i 1968 til årets valgkamp og 
landsmøtene i Denver og St. Paul. I tillegg har Tjomsland latt en rekke kjente og ukjente 
amerikanere, mange av dem med norsk bakgrunn, fortelle om utviklingen fra Kennedy til 
Obama. Blant dem er tidligere visepresident Walter Mondale, tidligere presidentkandidat 
Michael Dukakis og borgerrettighetsaktivist Andrew Young. 
 
Audun Tjomsland (f. 1943) er fra Sandefjord og kom til USA første gang som journalist og 
student i 1965 for å delta i World Press Institute i St. Paul, og for å studere statsvitenskap ved 
Macalester College. Han har vært journalist i Aftenposten, NRK Dagsrevyen (inkl. 
korrespondent i London og New York), redaktør i Sandefjords Blad og informasjonsdirektør i 
Braathens og NSB. I dag er han frilans journalist og forfatter for Tjomsland Media AS og 
kommenterer USA-valget for ABC Nyheter.  
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