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Politikens oversættelse af en del af talen 

»Lad os være stærkere sammen« 
Trump tilbyder tomme løfter, tordnede Hillary Clinton, da 
hun natten til fredag holdt sin store tale på demokraternes 
konvent. Her følger en forkortet version af talen.  

 

 
Hillary Clinton, Demokraternes præsidentkandidat, USA  
 

Hvor har det været en fantastisk uge. Vi har hørt fra manden fra Hope, Bill Clinton, og fra håbets mand, Barack Obama. 
USA står stærkere på grund af præsident Obamas lederskab, og jeg er styrket gennem hans venskab.  

Jeg vil gerne takke Bernie Sanders. Du har sat økonomisk og social retfærdighed i centrum, hvor det hører hjemme. Til 
alle dine tilhængere vil jeg sige: Jeg har hørt jer. Jeres sag er vores sag. Vores land har brug for jeres ideer, energi og 
lidenskab. Kun på den måde kan vi bruge vores progressive politiske platform til at skabe ægte forandringer i USA.  

USA står ved en skillevej. Stærke kræfter truer med at splitte os. Vi hørte Donald Trumps strategi i sidste uge. Han vil 
udskille os fra resten af verden og splitte os indbyrdes. Han satser på, at de aktuelle farer i verden vil gøre os blinde for 
de ubegrænsede muligheder. Han vil have os til at frygte fremtiden og hinanden.  

Den store demokratiske præsident Franklin D. Roosevelt gav faktisk det perfekte svar til Trump for mere end 80 år 
siden, da tiderne var langt mere farlige: »Det eneste, vi har at frygte, er frygten selv«.  

Vi er fuldt ud bevidste om vores lands udfordringer. Men vi er ikke bange. Vi vil træde i karakter, som vi altid gør. Vi 
vil ikke bygge en mur. I stedet vil vi opbygge en økonomi, hvor alle, der vil have et godt job, også kan få det. Vi vil 
skabe en vej til statsborgerskab for millioner af indvandrere, som allerede bidrager til vores økonomi. Vi vil ikke lukke 
en religion ude. Vi vil samarbejde med alle amerikanere og vores allierede i kampen mod terrorisme.  
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BLÅ BOG 

Hillary Clinton 

Hillary Diane Rodham Clinton (f. 1947) er demokraternes kandidat som USA's næste præsident. Fra 
1993 til 2001 var hun USA's førstedame som præsident Bill Clintons kone. Fra 2009 til 2013 var hun 
udenrigsminister i Barack Obamas regering.  

Der er rigtig meget at tage fat på. Der er for stor ulighed. For lidt social mobilitet. For megen handlingslammelse i 
Washington. For mange trusler både her og i udlandet.  

Men se blot på alle vores styrker midt i disse udfordringer. Vi har den mest dynamiske og mangfoldige befolkning i 
verden. De meste tolerante unge mennesker nogensinde. Det stærkeste militær. De mest innovative iværksættere. De 
mest varige værdier: frihed, lighed, retfærdighed og muligheder. Vi skal være stolte af, at man forbinder os med disse 
ord.  

Ingen skal sige, at vores land er svagt, for det er det ikke. Og der er i hvert fald ingen, der skal sige: »Jeg er den eneste, 
der kan ordne tingene«. Det sagde Donald Trump faktisk på sit partikonvent, og det bør få alarmklokkerne til at ringe 
hos os alle. For har han ikke glemt nogen? Soldater, politifolk, brandmænd, læger og sygeplejersker, lærere, 
iværksættere. Mødre, der har mistet deres børn og grundlagt bevægelser, så andre børn kan leve i sikkerhed. Han 
glemmer os alle sammen. Amerikanere siger ikke: »Jeg er den eneste, der kan ordne tingene«. Nej, vi siger: »Vi ordner 
det sammen«.  

I dag har vi nået en milepæl på vores nations vej mod en mere perfekt union: For første gang har et af de to store partier 
nomineret en kvindelig præsidentkandidat. Som datter og mor er jeg så lykkelig over, at denne dag er kommet. Jeg er 
lykkelig på vegne af bedstemødre og små piger og alle dem ind imellem. Jeg er også lykkelig på drenge og mænds 
vegne, for når en barriere falder i USA, åbner det muligheder for alle.  

Jeg mener ikke, at præsident Obama og vicepræsident Joe Biden har fået tilstrækkelig anerkendelse for, hvordan de har 
reddet os fra den værste økonomiske krise i vores levetid. Økonomien er i dag langt stærkere, end da de overtog 
regeringsmagten. Der er skabt næsten 15 millioner nye jobs i den private sektor. 20 millioner flere amerikanere er 
dækket af en sygeforsikring.  

Det er store fremskridt, men det er slet ikke nok. Vi har stadig dybtliggende problemer, der opstod længe før 
recessionen. Jeg har talt med arbejdstagere i hele landet, og jeg har mødt mange, som føler, at økonomien i hvert fald 
ikke gavner dem.  

Tingene fungerer endnu ikke, som de skal. Amerikanere vil gerne arbejde, og de vil også gerne arbejde hårdt. Men lige 
nu er der frygtelig mange, der føler, at der er mindre og mindre respekt for det arbejde, de gør. Og mindre respekt for 
dem generelt.  

Min primære mission som præsident vil være at skabe flere muligheder og flere gode jobs i USA. Jeg mener, at 
økonomien ikke fungerer, som den skal, fordi vores demokrati ikke fungerer, som det skal. Jeg mener, at store 
amerikanske selskaber, der har fået så meget af vores land, til gengæld også skal være patriotiske. Det er mange af dem, 
men for mange af dem er det ikke. Det er forkert at udnytte skattelempelser med den ene hånd, mens man uddeler 
fyresedler med den anden.  

Jeg tror på videnskaben, og jeg tror på, at klimaforandringerne er en realitet, og at vi kan redde vores planet, samtidig 
med at vi skaber millioner af vellønnede arbejdspladser i den grønne sektor. Jeg mener, at når vi har millioner af 
hårdtarbejdende indvandrere, der bidrager til vores økonomi, vil det være halsløs gerning og umenneskeligt at smide 
dem ud. Hvis du deler denne overbevisning, er dette kampagnen for dig.  

Ingen skal sige, at vores land er svagt, for det er det ikke. Og der er i hvert fald ingen, der skal sige: »Jeg er den eneste, 
der kan ordne tingene«  
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Slut dig til os, hvis du mener, at virksomheder skal dele deres overskud med deres ansatte i stedet for at udbetale 
direktørbonusser. Hvis du mener, at man skal kunne leve af mindstelønnen. At alle i USA har ret til sygesikring, der er 
til at betale. At vi skal afvise urimelige handelsaftaler og støtte vores egne produktionsvirksomheder. At vi skal udvide 
pensionsdækningen og beskytte kvinders ret til at træffe beslutninger om egen krop. Det er sådan, vi vil sikre, at 
økonomien gavner alle, og ikke kun dem øverst i samfundet.  

Alt dette hørte I ikke fra Donald Trump på hans konvent. Han præsenterede overhovedet ikke nogen løsninger. Men vi 
ved jo også allerede godt, at han ikke tror på disse ting. Derfor er det heller ikke så underligt, at han ikke bryder sig om 
at tale om sine planer.  

I har måske opdaget, at jeg elsker at tale om mine. I mine første 100 dage som præsident vil vi arbejde sammen med 
begge partier for at få vedtaget den største investering i nye, vellønnede jobs siden Anden Verdenskrig. Jobs inden for 
produktion, grøn energi, teknologi og innovation, smv’er og infrastruktur. Hvis vi investerer i infrastruktur nu, vil vi 
ikke kun skabe job i dag, men også skabe grundlaget for jobs i fremtiden.  

Vi vil hjælpe folk til at lære færdigheder, så de kan få et ordentligt job. Vi vil hjælpe små virksomheder ved at lette 
adgangen til lån. Frem for alt vil vi sørge for, at alle disse investeringer er finansierede. Finansverdenen, de store 
selskaber og de ekstremt rige skal nemlig til at betale en rimelig skat. Når mere end 90 procent af indtjeningen går til 
den øverste 1 procent af samfundet, er det der, vi må sætte ind med beskatningen.  

Nu spørger I måske, hvordan jeg vil få alt dette gjort? Hvordan jeg vil bryde ud af den fastlåste situation i Washington? 
Prøv at se på mine hidtidige politiske resultater. Jeg har færdigforhandlet tværpolitiske forlig og iværksat ordninger, der 
hjælper millioner. Hvis I giver mig chancen, vil jeg fortsætte med at gøre præcis det som præsident.  

Så er der nok nogle, der tænker, at Trump jo er forretningsmand, så han må vide noget om økonomi. Men gør han nu 
også det? 100 kilometer herfra i Atlantic City er der små virksomheder, som har mistet alt, fordi Donald Trump nægter 
at betale sine regninger. De har udført det aftalte arbejde, men har ikke fået deres penge. Ikke fordi Trump ikke kunne 
betale, men fordi han ikke ville.  

Når han nu i sin valgkamp siger, at man skal stole på ham, er det præcis det samme, som han sagde til disse små 
virksomheder, inden han snød dem. Han taler om at sætte USA i første række. Men hvorfor bliver Trump-slips så lavet i 
Kina? Hvorfor bliver Trump-habitter lavet i Mexico? Hvorfor bliver Trump-billedrammer lavet i Indien?  

Dette valg handler også om vores nationale sikkerhed. Alle kan i nyheder se, at vi står over for alvorlige trusler. 
Selvfølgelig er folk bange, og de vil gerne beroliges. Der er brug for en pålidelig leder, der forstår, at vi er stærkere, når 
vi samarbejder med vores allierede.  

Vi skal hele splittelsen i vores land. Både når det gælder våben, racespørgsmål, indvandring og meget mere.  

Jeg er stolt af, at vi har tøjlet det iranske atomprogram uden at affyre et eneste skud. At vi har bidraget til en global 
klimaaftale, som vi nu blot skal sikre bliver gennemført. At vi står sammen med vores Nato-allierede, også hvis de 
bliver truet.  

Jeg har præsenteret min strategi for kampen mod Islamisk Stat (IS). Vi vil angribe dem fra luften og støtte lokale 
styrker på landjorden. Vi vil skrue op for efterretningsarbejdet for at opdage og forebygge angreb. Vi vil bekæmpe dem 
på internettet, så de ikke kan radikalisere unge mennesker i vores land. Det vil ikke være nemt eller gå hurtigt, men vi 
vil vinde.  

Donald Trump har sagt: »Jeg ved mere om IS, end generalerne gør«. Nej, Donald, det gør du ikke. Jeg har været så 
heldig at arbejde tæt sammen med vores soldater igennem mange år, og jeg ved, at han tager fuldstændig fejl.  

Vi stoler på, at vores præsident som øverstkommanderende kan træffe de sværeste beslutninger om krig og fred, liv og 
død. Mener folk virkelig, at Donald Trump har det rette temperament til at være øverstkommanderende? Han mister 
besindelsen, når han bare bliver den mindste smule provokeret. Prøv at forestille jer, hvordan han som præsident vil 
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opføre sig under en virkelig krise. En mand, der kan hidse sig op over en Twitter-besked, skal ikke have adgang til 
atomvåben.  

USA er stærkest, når vi bruger kløgt, sund fornuft og beslutsomhed til at anvende magten på en præcis og strategisk 
måde. Det er sådan en øverstkommanderende, jeg lover at være.  

Hvis vi virkelig ønsker, at vores land skal være sikkert, kan vi heller ikke have en præsident, der er i lommen på 
våbenlobbyen. Jeg har ikke til hensigt at tage jeres våben fra jer. Men jeg vil bare ikke have, at I bliver skudt af nogen, 
der aldrig burde have haft et skydevåben.  

Vi vil arbejde utrætteligt sammen med ansvarlige våbenejere for at skabe reformer, der vil holde skydevåbnene væk fra 
kriminelle, terrorister og andre, der ønsker at gøre os ondt.  

Igennem årtier har folk sagt, at dette problem er for svært at løse, men hvordan kan vi bare se til og ikke gøre noget? Jeg 
nægter at tro, at vi ikke kan finde en middelvej.  

Vi skal hele splittelsen i vores land. Både når det gælder våben, racespørgsmål, indvandring og meget mere. Det skal 
ske gennem empati og gensidig forståelse. Vi vil også reformere vores retssystem fra ende til anden og genopbygge 
tilliden mellem politiet og borgerne.  

Vi vil beskytte alle vores rettigheder – borgerrettighederne, menneskerettighederne og stemmeretten, kvinders 
rettigheder og arbejdstageres rettigheder, rettigheder for homoseksuelle og transseksuelle samt handikappedes 
rettigheder. Vi vil tage kampen op imod alle former for hadsk retorik.  

I det seneste år er der mange, der har begået den fejl at slå Donald Trumps kommentarer hen. De tænkte, at han umuligt 
kunne mene alle de forfærdelige ting, han siger – som når han kalder kvinder for »svin«. Eller siger, at en amerikansk 
dommer ikke kan dømme retfærdigt på grund af sin mexicanske afstamning.  

Jeg må indrømme, at jeg til at begynde med heller ikke troede, at han virkelig mente det. Men den triste sandhed er, at 
der ikke findes andre sider af Donald Trump. Man får, hvad man ser. Vi har fået nok af intolerance og ordskvalder. 
Donald Trump vil ikke skabe forandring. Det, han tilbyder, er tomme løfter.  

Man skal tage kampen op imod bøller. Man er nødt til at klø på for at skabe fremskridt, selv når man har alle odds imod 
sig, og man får kamp til stregen.  

Det er vi også nødt til at gøre som nation, og det viste nationens grundlæggere os allerede. De var forenet af deres 
kærlighed til landet og deres uselviske ønske om at skabe noget bedre, som alle kunne samles om.  

Det er historien om USA, og i aften begynder et nyt kapitel. Verden holder øje med os, når vi vælger USA’s skæbne. Så 
lad os være stærkere sammen. Lad os se fremad med mod og tillidsfuldhed. Lad os skabe en bedre fremtid for vores 
børn og vort land.  

Når vi gør det, vil USA være stærkere end nogensinde.  

Oversættelse: Mette Skodborg og Christoffer Østergaard 

	


