Bedes udleveret til (fag):

Modtagere (initialer):

Amerikanske emner til

temadage, foredrag,
fællestimer og DIO
med udgangspunkt i

historie/samtidshistorie
samfundsfag/samfundskundskab
engelsk
international økonomi m.v.
DIO på HHX

Yderligere eksemplarer af denne brochure kan downloades fra www.forlagetlee.dk.

Præsentation:
Foredragsholder, historiker og underviser Finn
Madsen giver et ofte utraditionelt og lejlighedsvis
let provokerende :-) oplæg i sine foredrag. Han
rejser flere gange årligt til USA og har besøgt de
fleste enkeltstater og næsten alle amerikanske
storbyer. Finn Madsen har gennemtrawlet USA i
bil og oplevet kæmpemetropoler som New York,
Chicago og Los Angeles og bevæget sig rundt i
det mennesketomme the West, hvor småbyer
undertiden kun rummer få snese indbyggere og
der kan være op mod 200 km. til nærmeste benzintank. Hans mange aktuelle fotos og småvideoer er med
til at belyse de diskuterede problemstillinger.
Temadagene eller foredraget/fællestimen lægger i høj grad op til debat med tilhørerne, og indholdet kan
tilpasses tilhørernes forudsætninger og særlige interesser, fx gennemgåede emner og temaer i undervisningen.

Der vil blive vist forskelligt billed- og filmmateriale via PC og lysprojektor. Det er derfor vigtigt, at der
kan disponeres over en projektor med tilkoblet lydanlæg, således at alle deltagere sikres det fulde udbytte
af video- og illustrationsmaterialet. – Bærbar PC medbringes af foredragsholderen og skal kunne tilkobles skolens anlæg.
q Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter – fx fællestime/-foredrag for alle skolens elever (2
lektioner) og 3-4 lektioner i forskellige klasser/årgange/faghold som 'gæstelærer' (fx med udgangspunkt i emner fra klassernes daglige undervisning). Udvalgte lektioner kan være engelsk-sprogede. –
Pris: kr. 7.400,- + transport + evt. overnatning. Kontakt forlaget m.h.p. aftale.
q Fællestime/foredrag: 2 lektioner à 45 minutter, inkl. diskussion og spørgsmål. – Pris: kr. 4.200,- +
transport + evt. overnatning. – Kontakt forlaget for nærmere aftale.
Alle anvendte slides og videouddrag vil blive stillet til rådighed for arrangøren på DVD. Denne indeholder også et bredt udvalg af de allernyeste danske og internationale rapporter om samt analyser af de
berørte emner. DVD'en vil i en periode kunne lægges ind på skolens intranet, hvilket sikrer elever, kursister og lærerne fortsat mulighed for at arbejde med de belyste problemstillinger.

Î Trumps USA:

The American
Way of Life

Hverken overskriften eller udtrykket "amerikanske tilstande" er her i landet nødvendigvis forbundet med
noget positivt eller efterstræbelsesværdigt. De har i årevis været anvendt i debatten, når man har ønsket
at tage afstand fra forskellige amerikanske fænomener, som man ikke fandt passende for danske forhold.
Finn Madsen diskuterer – med udgangspunkt i sine mange rejser til USA og sine seneste udgivelser USA
og verden (2007) og Det amerikanske samfund (2012) – begreberne "the American Way of Life" og
"amerikanske tilstande".
Flg. emner kan belyses:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

den anmassende amerikanske selvbevidsthed
USA efter finanskrisen: stor optimisme i erhverslivet og fuld fart frem
fascinationen og udbredelsen af skydevåben
den skæve indkomstfordeling i USA
demokrater vs. republikanere: en ineffektiv kongres
Donald Trump – en mildt sagt utraditionel præsident
kristen fundamentalisme og religiøs fanatisme
fattigdom i USA og Europa
amerikanere og europæere – manglende fællesnævner?
ghettodannelse og kriminalitet
sygeforsikringen "Obamacare"– dens udbredelse, virkning og mulige afskaffelse
den massive indvandring fra Latinamerika og fra resten af verden
hvorledes ser resten af verden på USA og amerikanerne?
ny amerikansk klimapolitik – eller mangel på samme
uddannelsessystemet fra high school til universitet – en sammenligning med Danmark og EU
produktionen af skiferolie og -gas: USA som verdens nye og dominerende energieksportør?
USA i verden: en ny og helt anderledes udenrigspolitik under Trump?

Privat ejendomsret i sin yderste konsekvens: denne bro forbinder storbyen Detroit i USA (til højre) med Windsor i Canada. Eneste
anden faste forbindelse i området er en tunnel. Broen er privatejet og den amerikanske ejer fastsætter suverænt prisen for at
benytte den, men han er selvfølgelig nødt til at være konkurrencedygtig; i modsat fald vil folk ikke benytte hans bro og i stedet
krydse floden via tunnelen. De fleste amerikanere kan ikke se noget forkert i ejerforholdet og vil mene, at dette er et glimrende
eksempel på det privatkapitalistiske systems overlegenhed over for offentlig ejendomsret, idet det sikrer brugerne lavest mulige
priser. Ikke alle europæere er af samme opfattelse!

Klip fra internettet: nogle væsentlige forskelle mellem amerikanere og europæere, når det kommer til at forene det nyttige med
det behagelige.

Forskellen mellem rig og fattig i USA er enorm; kun få lande kan
opvise en større forskel. Omvendt er Danmark et af de mest lige
lande på kloden målt efter den såkaldte gini-kvotient. Uligheden i
USA har ikke på nogen måde ansporet amerikanerne til politisk at
bevæge sig i retning af socialdemokratiske eller mere venstreorienterede partidannelser.

Ï Crime in the US
Våbenfascination og kriminalitet i USA – en diskussion af
amerikanernes holdning til og brugen af våben samt en
sammenligning med andre lande
Intet andet lands befolkning er så "tungt" bevæbnet som den amerikanske. Retten til at eje de fleste typer
skydevåben er sikret i forfatningen, og der er absolut ingen udsigt til at dette vil blive ændret. Det amerikanske forbundspoliti FBI vurderer, at der er mindst 300 mio. skydevåben i omløb. Dette betyder i teorien, at hver eneste amerikaner – baby som olding – er i besiddelse af en pistol, riffel, maskingevær, jagtgevær, granatkaster eller tilsvarende skydevåben. Dette forhold betyder dog ikke, at drabsfrekvensen og
kriminaliteten er tilsvarende tårnhøj. Faktisk er drabsfrekvensen "kun" ca. fem gange højere end i Danmark og mindre end en tiendedel af mange lande i Latinamerika. Groft sagt er den amerikanske kriminalitet knyttet til the inner cities i storbyerne, mens landdistrikterne i stor udstrækning er fredsommeligheden selv, hvor man ofte finder det unødvendigt at låse biler og selve huset. De mange politidrab, hvor
betjente har skudt formodede lovovertrædere, som nægtede at efterkomme givne ordrer, og de hyppige
spree killings, hvor en gerningsmand går amok og skyder løs på tilfældige mennesker i skoler, biografer,
klubber m.v, er med til at give et noget enøjet og stereotypt billede af vold og kriminalitet i USA.
Finn Madsen vil bl.a. belyse og diskutere
•
•
•
•
•
•

den lovgivne ret til at besidde skydevåben
politikernes holdning og forsøg på at få ændret loven
udbredelsen af skydevåben: hvem er bevæbnet og hvem er ikke
våben- og kriminalitetsstatistikkerne
forklaringen på de seneste 25 års iøjnespringende fald i drabsfrekvensen i de amerikanske storbyer
politidrab på civile under anholdelse; herunder cases hvor alle omstændighedere er blevet undersøgt i detaljer
• den lette adgang til skydevåben
• den uforståelige dobbeltmoral: ingen alkohol til personer under 21, mens børn lovligt kan besidde
og anvende skydevåben.

Ovenstående to fotos er taget i en spiritusforretning i en lille by i
staten Massachusetts i oktober 2005. – Myndighederne ser overordentligt strengt på salg og udskænkning af alkohol til mindreårige; d.v.s. personer under 21 år! "Hvis du køber eller giver
alkohol til en person under 21, risikerer du en bøde på $2.000 og
et år i fængsel". – "Ja, dette vil komme til at stå på din straffeattest." – Den øverste tekst på billedet af fængselscellen ovenfor til
højre lyder i oversættelse: "Hvis du tror, at love om mindreåriges
drikkeri ikke gælder i dit (eget) hjem, så inviterer vi dig til at
besøge vores". Alkohol-lovene håndhæves i visse enkeltstater så
håndfast, at mindreårige ansatte i supermarkeder, på restauranter
m.v. end ikke må røre ved en ølflaske, men må tilkalde en ældre
kollega!

Ð
Dette er (måske?!) et originalt transkript fra en radiokonversation fra den 10. oktober 1995 mellem et amerikansk hangarskib og den canadiske kystvagt ved Newfoundlands kyst:

---------------Americans: Please divert your course 15 degrees to the North
to avoid a collision.
Canadians: Recommend you divert YOUR course 15 degrees
to the South to avoid collision.
Americans: This is the Captain of a US Navy ship. I say again,
divert YOUR course.
Canadians: No, I say again, you divert YOUR course.
Americans: THIS IS THE AIRCRAFT CARRIER USS LINCOLN, THE SECOND LARGEST SHIP IN THE UNITED
STATES´ ATLANTIC FLEET. WE ARE ACCOMPANIED
BY THREE DESTROYERS, THREE CRUISERS AND
NUMEROUS SUPPORT VESSELS. I DEMAND THAT
YOU CHANGE YOUR COURSE 15 DEGREES NORTH,
THAT ´S ONE FIVE DEGREES NORTH, OR COUNTERMEASURES WILL BE UNDERTAKEN TO ENSURE THE
SAFETY OF THIS SHIP!
Canadians: This is a lighthouse. Your call.

USAs militære kapacitet er overvældende i enhver henseende.
På fotoet ses et udsnit af et hangarskib med fly på dækket. USA
råder over i alt 10 hangarskibsgrupper, der hver med sine talrige
ledsagefartøjer vil kunne sættes ind overalt på kloden. USA har
flere – og markant større – hangarskibe end resten af verden tilsammen. Hvert skib vejer op mod 90.000 tons, kan rumme 8090 fly og kræver en besætning på ca. 6.000 mand. Ingen anden
nation vil i militær henseende kunne udfordre USA og håbe på
at slippe helskindet fra et sådant eksperiment.

Et stykke ind i det 21. århundrede findes der i realiteten stadig kun én magt på kloden, der er i stand til at
påføre de fleste andre nationer dens holdninger – det være sig i kulturel, økonomisk, politisk, indflydelsesmæssig og militær henseende. – Denne nation er USA.
USA er næppe en supermagt på retur. Men andre magter er ganske vist for opadgående, og tidligere
præsident Obamas modvilje efter krigene i Afghanistan og Irak mod at engagere USA i større militære
operationer kunne lejlighedsvis få USA til at synes for nedadgående i magt- og indflydelsesmæssig henseende. Præsident Trumps uforudsigelige – men utilslørede meningstilkendegivelser til både modstandere og venner – får i høj grad verden til at lytte! Senest er det gået ud over Europa og NATO, der har
fået besked på at bruge markant mere på forsvaret. Og det gør man så!
Foredraget tager sit udgangspunkt i den amerikanske verdensdominans. Dette forhold har smittet af på
den amerikanske selvforståelse: nationens ego er (som det fremgår af inseratet) kolossalt! Foredragsholderen Finn Madsen har den seneste snes år forsket i amerikanske forhold og har med særligt henblik på
international politik bl. a. udgivet bøger om Cuba-krisen, Kennedy-mordet, Vietnamkrigen, amerikansk
og international sikkerhedspolitik, terrorisme og den kolde krig mellem Øst og Vest, Mellemøsten og
Golfkrigene mod Irak. Finn Madsen vil diskutere USA's fortsatte økonomiske, kulturelle og militære
perspektiver i en globaliseret verden med et hastigt ekspanderende Kina og Indien og et aggressivt Rusland på sidelinjen, og hvorvidt præsident Donald Trump kan og vil ændre på USA's position.
Mens Kina stadig er langt bagefter USA i militær henseende, har landets hastigt voksende økonomi
været i stand til at udfordre USA på ikke-militære områder. Spørgsmålet er, om en mulig økonomisk
dominans på længere sigt afgørende vil kunne matche USAs globale indflydelse.

Som det fremgår af ovenstående grafiske oversigt fra The New York Times i foråret 2017 bruger USA mere på militæret end de
næstfølgende syv lande tilsammen. Den foreslående forøgelse på mere end 54 mia. $ for budgetåret 2018 er omtrent det samme
som hele det årlige budget for Frankrig, Storbritannien og Indien og ikke meget under det russiske årsbudget.

Den amerikanske kernevåben-triade er bygget
op omkring land- og søbaserede missiler samt
fly. Russerne er i besiddelse af ca. det samme
antal kernevåben, men i en betydeligt ringere
kvalitet. Det kinesiske våbenarsenal er langt
mindre end det amerikanske.

Kineserne udfordrer til stadighed den amerikanske dominans – uden helt at afsløre, hvad det måtte indebære og
hvad udtrykket "A China solution" betyder. (Klip fra det
britiske tidsskrift The Economist i foråret 2017.)

Ñ USA vs. Danmark

Danmark og USA har mange ting tilfælles: begge nationer tilhører den vestlige verden og hylder det
repræsentative demokrati. Begge er velhavende nationer og er pr. definition tilhængere af det kapitalistiske system med vægt på den private ejendomsret. Begge lande er medlemmer af mange af de samme
internationale organisationer, fx FN og OECD og begge er rodfæstede i miltæralliancen NATO. På det
mere abstrakte plan hævdes det ofte, at vi i stor udstrækning har samme humor. Vi spiser de samme
burgers og ser de samme film. I slutningen af det 19. århundrede udvandrede flere hundrede tusinde
danskere til USA, og på USAs uafhængighedsdag den 4. juli samles traditionelt mange tusinde danskere
og amerikanere til festlig fejring af dagen i Rebild Bakker i Nordjylland.
Men på trods af ovenstående støder man hyppigt på den påstand at Danmark (og i stor udstrækning)
også resten af Europa har meget lidt til fælles med USA. Faktisk så lidt at en berømt amerikansk forsker
for nogle få år siden hævdede, at amerikanerne var fra Mars og europæerne fra Venus, underforstået at de
to befolkningsgrupper dels havde en meget lille fælles referenceramme og dels at de ikke forstod hinanden. I virkeligheden er amerikanerne meget mere individorienterede end danskerne. Amerikanerne er
stærkt imod (højere) skatter og det er tæt på politisk selvmord for en amerikansk politiker at tale om
højere skatter, mens danskerne efter nogles opfattelse nærmest har en art masochistisk tilgang til det at
betale skat. Faktisk betaler danskerne næsten det dobbelte af amerikanerne; spørgsmålet er om vi i Danmark får nok for vore skattekroner. Det mener tilsyneladende langt den overvejende del af danskerne.
Finn Madsen vil kommentere ovenstående og her ud over bl. a. sammenligne og diskutere de to nationers
måde at tackle flg. forhold:
•
•
•
•
•
•
•

samfundsmæssige og privatøkonomiske prioriteringer
uddannelse og undervisning
indvandring / flygtningespørgsmålet
velfærdssamfundet og skatter
social- og sundhedspolitiske forhold
miljø- og energiforhold
det individorienterede vs. det fælleskabsbaserede samfund

27. marts 2017: Lars Løkke Rasmussen på besøg hos Donald Trump i Det hvide Hus.

Ò Donald Trump
– en uortodoks og meget anderledes
præsidenttype? Eller blot a sick fuck?

Finn Madsen vil med udgangspunkt i de talrige aktuelle "sager", herunder præsidentens
hyppigt tilbagevendende personlige angreb på
medierne og personer, han ikke bryder sig om
– samt ikke mindst spørgsmålene om hans administrations forhold til den russiske præsident Putin – diskutere de juridiske og formelle
muligheder for at få Præsident Trump afsat
gennem en rigsretssag. Et af problemerne synes at være, at republikanske politikere kun i
meget begrænset omfang har vendt sig imod
ham, måske fordi støtten blandt hans vælgere
ved præsidentvalget ikke synes at være på retur. Hertil kommer, at republikanerne har flertal i begge kongressens kamre, og hans politiske modstandere derfor kun har få manøvremuligheder.

