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Bo Rothstein: När Mattias Karlsson nu uttryckt sitt
oförblommerade stöd för Donald Trumps återval
vet vi var SD står politiskt.
UTVALD LÄSNING I DIN MEJLBOX

DN:s USA-korrespondent ger dig inblick i veckans stora
politiska frågor i USA

Skaffa nyhetsbrev

I politiska och ideologiska sammanhang infinner det sig ofta en
skön tillfredsställelse när man får veta var man har folk. Det vill
säga var någon gruppering slutar med det vanliga hymlandet
utan faktiskt gör klart var man står politiskt. Så är nu fallet med
Sverigedemokraterna efter att deras chefsideolog Mattias
Karlsson uttryckt sitt oförblommerade stöd för Donald Trumps
återval.
Denna person, som republikanerna och de flesta så kallade
evangelisterna väljer att rösta på, har bland annat åstadkommit
följande: Vid mer än 20 tillfällen har Trump hotat eller
förespråkat våld mot sina motståndare och nyhetsmedierna. Han
har också uppmanat sina väljare att rösta två gånger, dels genom
poströstning och dels på valdagen, vilket i USA är ett federalt
brott.
Trump har också bett anhängare att engagera sig i de lokala
röstsammanräkningarna för att där helt enkelt vägra att räkna
Joe Bidens och demokraternas röster. Vid minst 12 tillfällen har
Trump sagt att han inte kommer att acceptera ett eventuellt
nederlag i valet. Till detta kommer att han visat sig vara en
notorisk lögnare, rasist, antisemit och en man som skryter av att
ha trakasserat kvinnor samt öppet hånar handikappade personer.
Han förnekar att vi står inför ett klimathot och han har hävdat att
läkarna och sjukhusen i USA av ekonomiska intressen överdriver
antalet Covid19 sjuka.
Listan på Donald Trumps förgripligheter kunde göras betydligt
länge men det är knappast nödvändigt för att påvisa fördelen
med Mattias Karlssons artikel. Nämligen att vi nu vet var vi har
att vänta skulle Sverigedemokraterna få ett reellt inflytande över
det svenska samhället.
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Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
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