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Jeg er jeres stemme 
»Når jeg bliver taget i ed som præsident næste år, vil jeg 
genoprette lov og orden i USA«, forsikrede Donald Trump, da 
han som nykåret præsidentkandidat talte på det 
republikanske konvent natten til fredag. Her er en forkortet 
version af talen.  
Venner, delegerede, amerikanere: Jeg modtager ydmyg og taknemmelig jeres nominering af mig som kandidat til 
præsidentposten i USA.  

Hvem ville have troet, da vi indledte denne rejse 16. juni sidste år – og jeg siger vi, for vi er et hold – at vi ville få 
næsten 14 millioner stemmer, det højeste antal i Det Republikanske Partis historie, og at Det Republikanske Parti ville 
få 60 procent flere stemmer end for 8 år siden? Hvem ville have troet det? Demokraterne har til gengæld fået 20 procent 
færre stemmer end for 4 år siden – det er ikke så godt.  

Sammen vil vi føre vores parti tilbage til Det Hvide Hus, og vi vil føre vores land tilbage til sikkerhed, velstand og fred. 
Vi vi være et generøst og varmt land. Men vi vil også være et land, hvor lov og orden hersker. Vores konvent finder 
sted på et tidspunkt, hvor vores nation er i krise. Angrebene på vores politi og terrorismen i vores byer truer den måde, 
vi lever på. Enhver politiker, der ikke erkender denne fare, er uegnet til at lede vores land.  

Donald Trump 
Forretningsmand og rigmand Donald J. Trump (født 1946) blev i denne uge officielt valgt til 
republikanernes kandidat til det amerikanske præsidentvalg i november. Han er administrerende 
direktør for Trump Organization og har især arbejdet med handel af ejendomme. Han er desuden kendt 
som tv-vært og forfatter.  

De amerikanere, der følger med i denne tale, har for nylig set billeder af vold i vores gader og kaos i vores 
lokalsamfund. Mange har personligt været vidner til denne vold, og nogle har sågar været ofre for den. Jeg har et 
budskab til jer alle: Den kriminalitet og vold, der i dag plager vores land, vil snart – og jeg mener meget snart – være 
overstået. Fra og med 20. januar 2017 vil sikkerheden blive genoprettet. En regerings mest grundlæggende opgave er at 
forsvare sine borgeres liv. Enhver regering, der forsømmer at gøre det, er uværdig til at lede.  

Det er endelig blevet tid til foretage en direkte vurdering af vores nations tilstand. Jeg vil fremlægge kendsgerningerne 
nøgternt og ærligt. Vi har ikke råd til at være så politisk korrekte længere. Hvis I hellere vil høre erhvervslivets spin, de 
nøje konstruerede løgne og mediemyterne, så holder demokraterne deres konvent i næste uge. Tag derhen. Men her på 
vores konvent vil der ikke blive fortalt løgne.  

Her er kendsgerningerne: Årtiers fremskridt inden for kriminalitetsbekæmpelse bliver nu ødelagt af denne regerings 
nedprioritering af politiindsatsen. Sidste år steg antallet af drab med 17 procent i USA’s 50 største byer. Det er den 
største stigning i 25 år.  

I vores hovedstad er antallet af drab steget med 50 procent. I Baltimore, ikke langt derfra, er antallet vokset med 60 
procent. I præsidentens hjemby, Chicago, er over 2.000 mennesker blevet ofre for skudepisoder alene i år, og næsten 
4.000 mennesker er blevet dræbt i Chicago-området, siden han tiltrådte.  

Antallet af politibetjente, der er blevet dræbt i tjenesten, er i år steget med næsten 50 procent i forhold til samme 
tidspunkt sidste år. Næsten 180.000 illegale indvandrere, der har begået kriminalitet og er beordret udvist, går i aften frit 
rundt og kan true fredelige borgere. Antallet af illegale indvandrerfamilier, der har krydset grænsen i år, overstiger 
allerede antallet for hele 2015. De lukkes i titusindvis ud i vores samfund uden hensyn til konsekvenserne for den 
offentlige sikkerhed og vores ressourcer.  

En af disse grænseoverløbere blev lukket ud og tog til Nebraska. Der tog han livet fra en ung pige ved navn Sarah Root. 
Hun var 21 år og blev dræbt dagen efter, at hun var gået ud af college. Jeg har mødt Sarahs skønne familie. Men for den 
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nuværende regering var deres fantastiske datter blot endnu et amerikansk liv, der ikke var værd at beskytte. Endnu et 
barn, der skulle ofres på de åbne grænsers alter.  

Hvad med vores økonomi? Jeg vil igen give jer de nøgne kendsgerninger, der er blevet redigeret ud af jeres tv-nyheder 
om aftenen og jeres morgenaviser: Næsten 4 ud af 10 børn med afrikanskamerikansk baggrund lever i fattigdom, mens 
ungdomsarbejdsløsheden i samme befolkningsgruppe nu er oppe på 58 procent. 2 millioner flere latinoer lever i 
fattigdom i dag, end da præsidenten for 8 år siden aflagde sin ed. Omkring 14 millioner mennesker har helt forladt 
arbejdsstyrken. Husstandsindkomsterne er faldet med over 4.000 dollars siden 2000. Det er 16 år siden.  

Vores handelsunderskud inden for varer er oppe på 800 milliarder dollars. 800 milliarder dollars sidste år alene. Det vil 
vi rette op på. Budgettet ser ikke bedre ud. Præsident Obama har næsten fordoblet vores statsgæld til mere end 19.000 
milliarder dollars, og den vokser stadig. Men hvad har vi så fået ud af det? Vores veje og broer falder fra hinanden, 
vores lufthavne er i samme forfatning som lufthavne i den tredje verden, og 43 millioner amerikanere modtager 
madkuponer.  

Lad os kigge på, hvordan det står til i udlandet. Vores borgere har ikke bare måttet finde sig i katastrofer herhjemme, 
men har også været udsat for den ene internationale ydmygelse efter den anden. Vi husker alle billederne af vores 
flådesoldater, der blev tvunget på knæ af bevæbnede iranske soldater. Det skete lige før underskrivelsen af aftalen med 
Iran, der indebar en tilbagebetaling af 150 milliarder dollars til Iran, mens vi absolut ingenting fik til gengæld. Det vil 
gå over i historien som en af de værste aftaler, der nogensinde er blevet indgået.  

En anden ydmygelse skete, da præsident Obama trak ’en rød linje’ i Syrien, og hele verden indså, at det ikke betød 
noget som helst. I Libyen blev vores konsulat, selve symbolet på USA’s omdømme rundtomkring i verden, brændt ned 
til grunden. USA er langt mindre sikkert, og verden er langt mindre stabil, end dengang Obama besluttede sig for at 
sætte Hillary Clinton i spidsen for vores udenrigspolitik. Jeg sikker på, at han fortryder den beslutning i dag. Hendes 
forkerte instinkter og dårlige dømmekraft – som Bernie Sanders kaldte det – har udløst de katastrofer, der udspiller sig i 
dag.  

I 2009 var Islamisk Stat slet ikke på landkortet. Libyen var stabilt. Egypten var fredeligt. Irak havde oplevet et stort fald 
i volden. Iran var ved at blive kvalt af sanktioner. Syrien var nogenlunde under kontrol.  

Hvad står vi tilbage med efter 4 år med Hillary Clinton? Islamisk Stat har bredt sig ud over regionen og hele verden. 
Libyen ligger i ruiner, og vores ambassadør og hans medarbejdere blev ladt i stikken og måtte lade livet for brutale 
drabsmænd. Egypten kom i hænderne på det yderliggående Muslimske Broderskab, så militæret blev tvunget til at 
tilbageerobre magten. Irak er i kaos. Iran er på vej til at få atomvåben. Syrien er hærget af borgerkrig og en 
flygtningekrise, der nu truer Vesten. Efter 15 års krig i Mellemøsten, efter at der er brugt tusinder af milliarder dollars, 
og efter at tusinder har mistet livet, er situationen værre end nogensinde. Det er arven efter Hillary Clinton: død, 
ødelæggelse, terrorisme og svaghed.  

Men arven efter Hillary Clinton behøver ikke at blive USA’s arv. De problemer, vi står over for nu – fattigdom og vold 
herhjemme, krig og ødelæggelse i udlandet – vil kun vare ved, så længe vi bliver ved med at sætte vores lid til de 
politikere, der skabte dem. Der skal skiftes ud i ledelsen for at få andre resultater.  

I aften vil jeg dele min handlingsplan for USA med jer. Den vigtigste forskel på vores plan og modstandernes er, at 
vores plan sætter USA i første række. Amerikanisme, ikke globalisme, skal være vores grundsætning.  

Så længe vi ledes af politikere, der ikke vil sætte USA i forreste række, kan vi være sikre på, at andre nationer ikke vil 
behandle USA med respekt. Den respekt, som vi fortjener. Det amerikanske folk vil igen komme i forreste række. Min 
plan begynder med sikkerheden herhjemme, og det vil sige sikre boligområder, sikre grænser og beskyttelse mod 
terrorisme. Uden lov og orden får vi ikke velstand.  

Hvad økonomien angår, vil jeg fremlægge reformer, der skal skabe millioner af nye arbejdspladser og tusinder af 
milliarder dollars, som kan bruges på at genopbygge USA.  

Det tunge erhvervsliv, de elitære medier og store økonomiske bidragydere støtter min modstanders kampagne, for de 
ved, at hun vil bevare vores manipulerede system. De kaster penge efter hende, fordi de har kontrol over alt, hvad hun 
foretager sig. Hun er deres marionetdukke, og de trækker i trådene. Det er derfor, Hillary Clintons budskab er, at 
tingene aldrig vil forandre sig. Aldrig nogensinde.  

Mit budskab er, at tingene er nødt til at forandre sig, og de er nødt til at forandre sig lige nu. Jeg vågner hver morgen 
fast besluttet på at sikre et bedre liv for de mennesker her i landet, der er blevet overset, forsømt og forladt.  
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Jeg har besøgt de fyrede fabriksarbejdere og de lokalsamfund, der er blevet smadret af vores elendige og uretfærdige 
handelsaftaler. Det er vores lands glemte kvinder og mænd, og nok er de glemt, men snart vil de ikke længere være 
glemt. Det er de mennesker, der arbejder hårdt, men ikke længere har en stemme, der bliver lyttet til. Jeg er jeres 
stemme.  

Jeg har ingen tålmodighed over for uretfærdighed. Ingen tolerance over for uduelighed hos regeringen. Jeg er ikke i 
stand til at kigge den anden vej, når uskyldige mennesker lider, fordi vores politiske system mangler viljen, modet eller 
den grundlæggende anstændighed til at håndhæve vores love – eller værre endnu, måske har solgt sig selv for penge til 
en af erhvervslivets lobbyister. Og jeg vil heller ikke kigge den anden vej.  

Jeg er trådt ind på den politiske scene for at sikre, at de magtfulde ikke længere får lov til at slå på mennesker, der ikke 
kan forsvare sig selv. Ingen kender systemet bedre end jeg, og det er derfor, jeg egenhændigt kan reparere det. Jeg har 
på første hånd oplevet, hvordan systemet er manipuleret imod vores borgere, ligesom det var manipuleret imod Bernie 
Sanders. Han fik aldrig en chance.  

Men hans tilhængere vil slutte sig til vores bevægelse, for vi vil løse det, der var de vigtigste spørgsmål for ham: 
handelsaftaler, der ribber vores land for arbejdspladser, og fordelingen af velstand her i landet. Millioner af demokrater 
vil slutte sig til vores bevægelse, for vi vil reparere systemet, så det kommer til at fungere rimeligt og retfærdigt for hver 
eneste amerikaner.  

Jeg er stolt over at have USA’s næste vicepræsident ved min side under dette arbejde: guvernør Mike Pence fra Indiana. 
En fantastisk fyr. Vi vil skabe samme økonomiske succes i USA, som Mike på fantastisk vis har skabt i Indiana. Han er 
en mand med karakter, og han har skabt resultater. Han er den rette mand til jobbet.  

Den første opgave for vores nye regering bliver at befri vores borgere fra den kriminalitet, terrorisme og lovløshed, der 
truer deres – vores – samfund. USA blev rystet i sin grundvold, da vores politibetjente i Dallas så brutalt blev likvideret. 
I de seneste dage er betjente blevet skudt på eller dræbt i Georgia, Missouri, Wisconsin, Kansas, Michigan og 
Tennessee. I søndags blev flere politifolk skudt ned i Baton Rouge i Florida. Tre blev dræbt, og tre blev såret meget 
alvorligt. Et angreb på politiet er et angreb på alle amerikanere.  

Jeg har et budskab til hver eneste person, der truer freden på vores gader eller vores politifolks sikkerhed: Når jeg bliver 
taget i ed som præsident næste år, vil jeg genoprette lov og orden i USA. Jeg vil samarbejde med og udpege de bedste 
offentlige anklagere og politifolk i landet, så vi kan få opgaven løst ordentligt. I denne valgkamp om at nå Det Hvide 
Hus er jeg kandidaten, der står for lov og orden.  

Den uansvarlige retorik fra vores præsident, der har udnyttet præsidentskabet til at splitte os efter race og farve, har 
gjort USA til et farligere sted at færdes, end jeg eller nogen anden her i salen nogensinde har oplevet før.  

Når jeg bliver præsident, vil jeg arbejde for at sikre, at alle vores børn bliver behandlet og beskyttet på lige fod. Hver 
gang jeg træffer en beslutning, vil jeg spørge mig selv: Gør det her livet bedre for de unge amerikanere i Baltimore, 
Chicago, Detroit og Ferguson, der har fuldt ud lige så meget ret til at udleve deres drømme som ethvert andet barn i 
USA?  

For få uger siden blev 49 fantastiske amerikanere brutalt myrdet af en islamisk terrorist i Orlando i Florida. Denne gang 
var terroristens mål LGBT-fællesskabet. Det er ikke i orden. Vi vil sætte en stopper for det. Som jeres præsident vil jeg 
gøre alt, hvad der står i min magt, for at beskytte vores LGBT-borgere mod vold og undertrykkelse fra en afskyelig 
fremmed ideologi. Stol på det. Og jeg må sige, at som republikaner er det dejligt at høre jer juble over det, jeg netop har 
sagt. Tak.  

For at beskytte os mod terrorisme er vi nødt til at fokusere på tre ting. Vi skal have den bedste – den absolut bedste – 
indsamling af efterretningsoplysninger noget sted i verden. Vi skal opgive den fejlslagne politik med nationsopbygning 
og regimeskifter, som Hillary Clinton har promoveret i Irak, Libyen, Egypten og Syrien. I stedet skal vi arbejde 
sammen med alle vores allierede, som deler vores mål om at ødelægge Islamisk Stat og knuse islamisk terrorisme. Vi 
vil vinde. Vi vil vinde hurtigt. Her skal vi også arbejde sammen med vores bedste allierede i regionen, staten Israel.  

Derudover er det meget vigtigt, at vi omgående suspenderer al indvandring fra ethvert land, der er blevet 
kompromitteret af terrorisme, indtil der er udviklet og indført effektive kontrolmekanismer. Vi vil ikke have dem i 
vores land.  

Vi vil bygge en stor grænsemur for at sætte en stopper for den illegale indvandring, for at sætte en stopper for banderne 
og volden og for at sætte en stopper for, at narkotika strømmer ind i vores samfund.  
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Jeg har en anderledes vision for vores arbejdere. Det begynder med en ny, fair handelspolitik, der beskytter vores 
arbejdspladser og tager kampen op imod lande, der snyder – og dem er der mange af.  

Jeg har tjent milliarder af dollars på forretningsaftaler. Nu vil jeg gøre vores land rigt igen. Med hjælp fra de bedste 
forretningsfolk i verden vil jeg gøre vores dårlige handelsaftaler til fantastiske handelsaftaler.  

USA har mistet næsten en tredjedel af sine arbejdspladser i produktionssektoren siden 1997 efter indgåelsen af 
katastrofale handelsaftaler, der støttes af Bill og Hillary Clinton. Husk, at det var Bill Clinton, der underskrev den 
nordamerikanske frihandelsaftale, Nafta, som er en af de værste økonomiske aftaler, der nogensinde er indgået af vores 
land. Ja, faktisk af noget land. Jeg vil bringe vores jobs tilbage til Ohio og Pennsylvania og New York og Michigan og 
hele USA, og jeg vil ikke lade virksomheder flytte til andre lande og fyre deres ansatte, uden at det får konsekvenser.  

USA er en nation af idealister, drømmere og stræbere, som ledes af en gruppe censorer, kritikere og kynikere. De sagde, 
at Trump ikke havde en chance for at stå her i aften. Vi elsker at vinde over de mennesker, gør vi ikke?  

Vi kan ikke længere fortsætte med de samme mennesker, som i medierne og det politiske liv vil sige hvad som helst for 
at fastholde et manipuleret system. I stedet skal vi vælge at tro på USA. Historien holder øje med os netop nu. Og vi har 
ikke meget tid. Historien venter på at se, om vi vil tage opgaven på os, og om vi vil vise hele verden, at USA stadig er 
frit og uafhængigt og stærkt.  

Jeg beder om jeres støtte i aften, så jeg kan være jeres forkæmper i Det Hvide Hus. Og jeg vil være en forkæmper. Min 
modstander beder sine støtter om at fremsige et loyalitetsløfte på fire ord. Det lyder: »Jeg er med hende«. Jeg vælger at 
fremsige et andet løfte. Mit løfte lyder: »Jeg er med jer, det amerikanske folk«.  

Jeg er jeres stemme. Så til alle forældre, der har drømme for deres barn, og til hvert et barn, der har en drøm for 
fremtiden, siger jeg disse ord til jer i aften: Jeg er med jer, og jeg vil kæmpe for jer, og jeg vil vinde for jer. Jeg lover 
alle amerikanere i alle vores små og store byer: Vi vil gøre USA stærkt igen. Vi vil gøre USA stolt igen. Vi vil gøre 
USA sikkert igen. Og vi vil gøre USA stort igen!  

Oversættelse: Tonny Pedersen og Mette Skodborg  (Politiken) 


