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Nyheter

Han står uppställd bredvid skylten 
om extra erbjudanden. Med sitt gu-
la hår och sin klarblåa kostym är det 
svårt att missa papier-maché-dockan 
som ska föreställa republikanernas 
presidentkandidat Donald Trump.

– De säljer bra, alla vill slå honom 
i huvudet, säger butiksägaren Zenai-
da Martínez.

Så kallade piñatas har sin själv-
klara plats på varje anständigt kalas 
i Mexiko. De slås sönder med base-
bollträ tills godsakerna de fyllts med 
ramlar ut på marken.

Det är bara två veckor sedan 
Martínez började beställa hem Do-
nald Trump-piñatas, men hon har 
redan hunnit sälja tolv stycken.

– Det är ett sätt att släppa ut ilskan 
som människor känner mot honom. 
För det är inte okej att han föroläm-
par oss och kommer hit och skrattar 
åt oss, förklarar hon.

Ordkriget mot latinamerikaner 
i allmänhet och Mexiko och mexi-
kanerna i synnerhet har varit en 
genomgående linje i hela Donald 
Trumps kampanj för att bli USA:s 
nästa president.

– När Mexiko skickar folk, skick-
ar de inte sina bästa, de skickar män-
niskor med massor av problem och 
de tar problemen med sig. De tar 
med sig droger. De tar med sig kri-
minalitet. De är våldtäktsmän, sade 
han redan i juni 2015.

Tjugoårigt avtal styr
Men det är inte bara hårda ord och 
elaka karikatyrer. 

Sedan Trump seglade upp som 
trolig presidentkandidat har den 
mexikanska ekonomin följt hans 
med- och motgångar. Efter opinions-
undersökningar som visat att han 
har vind i seglen har peson sjunkit i 
värde. När han har gjort bort sig och 
marknaderna har sett det som min-
dre troligt att han vinner, har peson 
stabiliserats.

Mexikos och USA:s ekonomier 
är tätt sammanflätade, mycket på 
grund av det över tjugo år gamla fri-
handelsavtalet Nafta, som Trump 
har lovat riva upp om han blir pre-
sident.

– Det är en av de frågor som oro-
ar den mexikanska regeringen allra 
mest. Mer än hotet om att bygga en 
fysisk mur oroar frågan om utrikes-
handel, investeringar och finansiella 
utbyten som utgår ifrån Nafta, säger 
Dámaso Morales Ramírez, statsve-
tare vid universitetet Unam.

Samtidigt har han svårt att tro 
att USA skulle riva upp Nafta-avta-
let, eftersom det skulle drabba nä-
ringslivet där hårt. Möjligen, säger 
han, kan delar av Nafta komma att 
omförhandlas, men ett stopp ser han 
som omöjligt med tanke på mäng-
den utbyte, handel och investering-
ar som görs mellan Mexiko och USA.

– Det är en brutal mängd. Gräns-
övergången i Tijuana är den mest 
trafikerade i hela världen och vår 
bilaterala handel är enorm. Att ri-
va upp avtalet skulle vara självmord.

Transaktioner för miljarder
Däremot ser han allvarligare på ho-
ten om att stoppa privata transak-
tioner till Mexiko. Pengarna som 
skickas hem från anhöriga i utlan-
det – främst USA – är ingen strunt-
sak. Förra året uppgick ”las reme-
sas” till nästan 22 miljarder euro. Det 
är mer än vad både oljeexporten och 
den internationella turismen var för 
sig drar in till Mexiko. Ett stopp av 
försändelserna skulle enligt Morales 
Ramírez vara förödande.

– En sådan situation skulle försät-
ta vårt land i väldigt, väldigt allvarli-
ga ekonomiska svårigheter.

Men i slutändan kan även den 
ambitionen bli svår att genomföra.

– De första att tjäna pengar på för-
sändelserna är företag i USA, genom 
höga avgifter och marginalerna på 

växelkursen. Vi pratar om miljarder 
dollar – jag tror inte att de här fö-
retagen skulle bli särskilt nöjda om 
Donald Trump stoppar transaktio-
nerna.

Utbredd oro
Många mexikaner ser det som en 
omöjlighet att Trump verkligen skul-
le bli USA:s nästa president. Samti-
digt har de svårt att släppa oron.

– Det oroar, för vi är så här nära 
varandra, säger Sandra Rivera och 
visar med tummen och pekfingret.

Hon kallar Trump för rasist och 
undrar vad som skulle hända om 
han sätter stopp för handeln och 
skickar ut alla papperslösa. Dottern 
Jazmín del Rayo som gärna skulle 
vilja åka till USA är också orolig.

– Vi vet inte om det kommer att 
fortsätta som innan, att det bara är att 
ansöka om visum, eller vad det kom-
mer bli för förändringar, säger hon.

”You are just another brick in the 
wall – Du är bara ännu en bricka i 
muren” löd en av många kritiska 
paroller riktade till president Enri-
que Peña Nieto när Donald Trump 
i september besökte Mexiko. I och 
med besöket exploderade känslan 
av förolämpning bland det mexikan-
ska folket.

– Han kom hit för att säga samma 
sak som han sagt hela tiden, men i 
vårt ansikte, i vårt hem, på vårt ter-
ritorium, vilket såklart är mycket 
allvarligare, säger Dámaso Morales 
Ramírez.

Besöket resulterade i kraftig kri-
tik mot presidenten Peña Nieto, vars 
redan låga popularitet dalade ytterli-
gare i flera opinionsundersökningar 
de påföljande dagarna.

Hårt bevakad gräns
De båda politikernas versioner av 
vad som sagts under besöket skil-
jer sig åt, men när Trump lämnade 
Mexiko upprepade han sin favorit-

Peson och 
Trump går 
hand i hand

trump säljer. Zenaida Martínez 
har sålt papier-maché-dockor, så 
kallade piñatas i sin lilla butik i sju år. 
Donald Trump-dockorna säljer bra, 
säger hon. 

USA-valet Han har kallat dem våldtäktsmän och  
kriminella och lovat bygga en mur längs USA:s södra  
gräns. Donald Trump är inte direkt populär bland 
mexikanerna, men frågan är vilket av länderna som 
skulle förlora mest om retoriken blev verklighet.

fras om att bygga en mur längs grän-
sen och tvinga mexikanerna att be-
tala för den. 

I själva verket är gränsen redan 
hårt bevakad och där naturen till-
låter reser sig kraftiga stängsel som 
separerar de båda grannarna. En 
utvidgad ”mur” skulle enligt många 
framför allt ha ett symboliskt värde. 
Samtidigt är det en fråga där Trump 
har resten av partiet med sig, vilket 
talar för att den skulle kunna bli 
verklighet.

Ilskan hos mexikanerna syns 
överallt, genom hån och skämt på 
presidentkandidatens bekostnad. 

stora konsekvenser. Stats-
vetaren Dámaso Morales Ramírez 
säger att ett stopp för pengaförsän-
delserna från mexikaner i USA skulle 
vara förödande för Mexiko.

❞ Vårt öde är  
sammanflätat 

med USA:s och deras 
öde är till stor del också 
knutet till Mexikos.  
De kanske inte gillar 
oss men vi är deras 
grannar och det finns 
ingen annan lösning än 
att samarbeta med sin 
granne, för allas bästa.
Jazmín del Rayo, statsvetare
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 POPULÄR MASK. Masker 
av Donald Trump hänger bland 
spöken, monster och andra 
politiker – som Hillary Clinton. 
Trump-masken är dock mycket 
populärare.  

På Mercado Sonora i Mexico City 
kan du köpa alla sorters utstyrslar 
och tillbehör inför allhelgonadagen. 
Bland masker som föreställer olika 
typer av monster och spöken hänger 
även Trumps ansikte i latex.

Alejandro Ruíz del Valle som har 
en butik på Mercado Sonora i Mex-
ico City har sålt ett hundratal mas-
ker de senaste tre månaderna fram-
för allt kring Halloween nyligen. 
Trumps ansikte i latex har tillsam-
mans med olika monster och spöken 
haft god åtgång.

Ruíz del Valle är inte särskilt oro-
lig:

– USA kan inte överleva utan oss, 
de skulle aldrig klara det.

Även demokraternas Hillary Clin-
ton finns som utklädningsmask, 
men den är långt ifrån lika populär.

Ett ölmärke har lanserat sloga-
nen ”Trump vill att vi betalar för mu-
ren. Vi vill att han betalar för bär-
sen.” I staden Cuauhtémoc i nor-
ra Mexiko har Trump-tacon med 
mycket tunga, lite, lite hjärna och 
en bit gristryne gjort succé.

”Grannar ska samarbeta”
Statsvetaren Dámaso Morales 
Ramírez talar om en post-Trump-

effekt och säger att det är viktigt för 
Mexiko att fortsätta balansgången 
i dialogen med USA, även om repu-
blikanerna förlorar valet den 8 no-
vember.

– Vårt öde är sammanflätat med 
USA:s och deras öde är till stor del 
också knutet till Mexikos. De kanske 
inte gillar oss men vi är deras gran-
nar och det finns ingen annan lös-
ning än att samarbeta med sin gran-
ne, för allas bästa, säger han.

TEXT OCH FOTO: ÅSA WELANDER
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 OROLIGA. Sandra Rivera och 
dottern Jazmín del Rayo oroar sig 
över hur Mexiko skulle påverkas 
om Donald Trump väljs till presi-
dent i USA.

   UTBLICK
   JURI VON BONSDORFF

Clinton fortfarande 
favorit men 
försprånget minskar

 ●RealClearPolitics är sajten som de flesta iakttagare betraktar 
som en pålitligare mätare än enskilda förfrågningar. Den räknar 
nämligen ett genomsnitt på en handfull mätningar med gott ryk-
te. För en vecka sedan visade sajten en Clinton-ledning på över 
fem procentenheter i snitt. I dag är ledningen nere i drygt två.

Orsak till panik för Clinton? Nej, inte ännu, och kampanjprofi-
lerna visar ingen sådan heller, men alldeles garanterat finns det 
en viss oro bland Hillarys strateger som offentligt säger att man 
alltid förväntade sig att loppet skulle bli jämnare mot slutet.

Just nu kan man inte tro på någonting som kommer ut ur 
kampanjtalesmännens och kvinnornas munnar, eftersom allt 
handlar om att visa självsäkerhet utåt. Därför måste man försöka 
se på vad kampanjerna på riktigt gör. Intressant är till exempel 
det faktum att Clinton nu plötsligt börjat köpa reklamtid i delsta-
ter som Virginia, Colorado, New Mexico och Michigan, delstater 
som kampanjen tagit för givna redan en tid. Trumps läger säger 
att reklamsatsningen är ett tecken på att Clinton är rädd för att 
förlora de ifrågavarande delstaterna. Själv säger Clintons press-
folk att de helt enkelt har så mycket pengar i valkassan som mås-
te användas.

Medan de säger det, lanserar Trump en 25 miljoner dollars re-
klamtsunami i New Mexico och Michigan. Det kan vara en följd 
av en väl underbyggd optimism om att det skulle kunna vara 
möjligt ännu under sista veckan att övertyga de här demokratis-
ka delstaterna att hoppa över till republikanerna. Eller så är det 
en desperat ”Hail Mary” passning. Hail Mary är en fotbollsterm 
som syftar på ett desperat försök i sista minuten att göra mål 
med ett anfall som 99 gånger av 100 inte resulterar i mål. Men 
när man inget har att förlora försöker man sig på en Hail Mary. 
Men detta är det alltså inte frågan om enligt Trump.

Att försöka gissa hur landet ligger just nu är vanskligt. På ett 
plan ser det ut som om Trump skulle ha vind i ryggen. Han har 
sina två tunga substansfrågor att klubba Hillary i huvudet med, 
FBI och Obamacare, medan Trump själv har hjälpt sig själv med 
att hålla tand för tunga och alla grodor inom sig. Han har de se-
naste dagarna sett ut som en kandidat som njuter av att för en 
gångs skulle låta någon annan hållas på halster. Storyn handlar 
nu om Clinton, e-postmeddelanden, FBI och Comey, inte Trump, 
och det är så han vill att det fortsätter, ända till valdagen.

Ett par intressanta siffror till slut. William & Mary-universite-
tet i Virginia säger sig ha siffror som visar att 28 procent av de re-
publikaner som förhandsröstat i Florida skulle ha röstat på Clin-
ton. Om siffran stämmer så är det chockerande.

Samtidigt visar andra mätningar, utifrån förhandsröstning-
en, att de svarta väljarna stannar hemma i högre grad än tidiga-
re. Det är i sin tur uselt för Hillary, som behöver svarta väljare vid 
valurnorna för att vinna. Speciellt i North Carolina.

Läs mer om presidentvalet i USA på bloggen Vägen till Vita huset.
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förväntade sig att loppet skulle bli jämnare 
mot slutet.


