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Rapport från Washington september 2017: 

Skuldtak, budgetbråk och DACA 
 

Det har varit en intensiv månad i Washington, DC. Den 5 september kom kongressen tillbaka 

från sitt sommaruppehåll med en fullspäckad att göra-lista inför höstens session. Den 

vänsterliberala nyhetssidan Vox kallade september för “kongressens helvetesmånad” 

eftersom så många akuta och betydelsefulla punkter stod på dagordningen.  

 

För det första behövde kongressen godkänna en höjning av den amerikanska statens skuldtak 

för att undvika att regeringen skulle tvingas ställa in betalningarna till dess långivare. Detta 

har aldrig inträffat förut, och ekonomiska bedömare menade att en sådan situation skulle vara 

katastrofal. Det är inte en överdrift att påstå att tilliten till den amerikanska regeringens 

förmåga att betala sina skulder är en av världens mest värdefulla tillgångar: den amerikanska 

statsskulden är värd över 20 000 miljarder dollar, vilket är jämförbart med storleken på hela 

EU:s ekonomi. Skuldtaket instiftades i och med 1917 års Second Liberty Bond Act och 

förhandlingarna om att höja skuldtaket hålls separata från den amerikanska federala 

regeringens budgetprocess. I korthet kan man säga att skuldtaket inte kontrollerar den 

amerikanska regeringens förmåga att till exempel gå med budgetunderskott under ett enskilt 

räkenskapsår, men att det utgör en gräns för hur mycket regeringen kan betala dem som den 

redan är skyldig.  

 

Utöver en höjning av skuldtaket måste kongressen under hösten också rösta igenom en ny 

budget för att undvika en nedstängning av federala myndigheter, vilket senast inträffade 

2013. Den tydligaste effekten av en sådan nedstängning är att all “icke-nödvändig” personal 

på federala myndigheter får stanna hemma från jobbet tills kongressen godkänt utgifterna för 

det kommande räkenskapsåret. Nedstängningen 2013, som varade i 16 dagar, fick enorma 

konsekvenser för den amerikanska ekonomin. Bland annat fick anställda på myndigheter inte 

sina löner, betalningar till underleverantörer åt den amerikanska försvarsmakten ställdes in, 

och utfärdandet av nya personnummer -- vilket banker är beroende av för att kunna godkänna 

http://www.marketwatch.com/story/heres-how-the-us-got-to-20-trillion-in-debt-2017-03-30?page=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=48&pr.y=4&sy=2016&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=48&pr.y=4&sy=2016&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=1&a=1
https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/9/6/16243364/trump-congress-agenda-september
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nya lån -- stoppades tillfälligt. Sammanlagt beräknas kostnaderna för nedstängningen 2013 ha 

uppgått till mellan 2 och 6 miljarder dollar i uteblivet produktionsvärde.  

    

Illustrationerna ovan, hämtade från nyhetssidan Politico, visar hur stor andel (vänster) 

respektive antal (höger) anställda på amerikanska federala myndigheter som skulle drabbas 

av ännu en nedstängning av regeringen. 

 

För att undvika inställda betalningar till statens långivare och en nedstängning av federala 

myndigheter slöt Trump ett avtal med Demokraternas ledare Chuck Schumer och Nancy 

Pelosi, trots högljudda protester från de republikanska ledarna i kongressen. Detta avtal 

innebär att tidsgränsen för att höja skuldtaket har skjutits fram till den 15 december. Avtalet 

säkerställde även fortsatt finansiering för federala myndigheter -- också det fram till och med 

den 15 december -- och katastrofhjälp till de delstater som drabbats av orkanerna Harvey och 

Irma. Trump, Schumer och Pelosi sägs också ha diskuterat huruvida kongressens möjlighet 

att rösta om skuldtaket ska tas bort helt och hållet, eftersom de nervladdade omröstningarna 

regelbundet orsakar panik bland investerare på finansiella marknader över hela världen. 

Trumps finansminister Steven Mnuchin har till exempel föreslagit att skuldtaket slopas och 

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/09/07/trump-schumer-agree-to-pursue-plan-to-repeal-the-debt-ceiling/?utm_term=.dc2ec3ff2c27
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/09/07/trump-schumer-agree-to-pursue-plan-to-repeal-the-debt-ceiling/?utm_term=.dc2ec3ff2c27
https://twitter.com/JakeSherman/status/905475282676670469
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att regeringen istället får möjlighet att låna mer pengar varje gång kongressen godkänner 

framtida utgifter. Mer libertarianska kongressledamöter som den republikanska senatorn 

Rand Paul ser dock de regelbundna omröstningarna om att höja skuldtaket som nödvändiga 

påminnelser om att den amerikanska regeringen fortsätter att samla på sig ohälsosamt stora 

skulder, och vill därför även i fortsättningen ha möjlighet att rösta om skuldtaket. 

Representanthusets Freedom Caucus, en grupp bestående av libertarianska republikaner, 

hade velat se en höjning av skuldtaket i utbyte mot införandet av en gräns (en viss procentsats 

av BNP) som de offentliga utgifterna inte får överstiga.  

 

Förutom striderna om skuldtaket, budgeten och katastrofhjälp till orkandrabbade delstater har 

det stora samtalsämnet i Washington i september varit det så kallade DACA-programmet 

(Deferred Action for Childhood Arrivals). DACA, som instiftades 2012 genom en 

presidentorder av Barack Obama, ger vissa personer som kommit till USA illegalt innan de 

fyllt 16 år möjlighet att få arbetstillstånd och undgå att bli deporterade. För att vara berättigad 

till en sådan status ska personerna gå i skolan, ha gått ut gymnasiet eller ha tjänstgjort i 

militären samt ha varit yngre än 31 år vid programmets instiftande, inte ha begått något brott 

och inte bedömas utgöra ett hot mot landets säkerhet.  De som ingår i DACA-programmet får 1

inte permanent uppehållstillstånd eller möjlighet att bli amerikanska medborgare, utan måste 

förnya sin status vartannat år. De får inte heller tillgång till federala välfärdsförmåner som 

socialförsäkringar eller studiemedel. Enligt den senaste officiella statistiken från U.S. 

Citizenship and Immigration Services omfattar DACA-programmet idag nästan 800 000 

personer.  Det är nära 800 000 människor -- främst latinamerikaner från Mexiko, El Salvador, 2

Guatemala och Honduras -- som satt sin tillit till regeringen genom att uppge sina 

personuppgifter till federala myndigheter i utbyte mot möjligheten att få ett arbetstillstånd 

och ett löfte om att inte bli deporterade. När Trump-administrationen nu tvärt beslutat sig för 

att skrota programmet skapar det en otrolig påfrestning för denna grupp.  

 

Trumps beslut att slopa DACA speglar delvis hans hårda linje i invandringsfrågor. Samtidigt 

har sättet Trump fattat sitt beslut om DACA på sett till att han själv, åtminstone för stunden, 

1  U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) 2017, “Consideration of Deferred Action of 
Childhood Arrivals (DACA)” 
2  USCIS 2017, “Number of Form I-821D,Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals, by 
Fiscal Year, Quarter, Intake, Biometrics and Case Status Fiscal Year 2012-2017 (March 31)” 

https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/Reports%20and%20Studies/Immigration%20Forms%20Data/All%20Form%20Types/DACA/daca_performancedata_fy2017_qtr2.pdf
https://www.uscis.gov/archive/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-daca
https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/Reports%20and%20Studies/Immigration%20Forms%20Data/All%20Form%20Types/DACA/daca_performancedata_fy2017_qtr2.pdf
https://www.uscis.gov/archive/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-daca


 
Rapport för Centerpartiet  

September 2017 
Emanuel Örtengren 

slipper undan ansvar för frågan. Genom att inte upphäva programmet på en gång utan sätta en 

deadline ett halvår framåt i tiden (5 mars 2018) tvingar Trump kongressen till 

förhandlingsbordet för att diskutera DACA:s framtid. Enligt källor till New York Times var 

Trumps beslut att skjuta över ansvaret på kongressen den “väg ut” ur DACA-dilemmat han 

bett sina rådgivare om de senaste månaderna. Å ena sidan är slopandet av DACA ett sätt för 

Trump att visa sig handlingskraftig och signalera att han är redo att uppfylla sitt vallöfte om 

att föra en tuffare invandringspolitik. Å andra sidan är just DACA-gruppen, som ofta kallas 

“Dreamers”, en grupp invandrare som många amerikaner känner sympati med. Flertalet i 

denna grupp kom inte till USA självmant, utan kom till landet med sina föräldrar, de flesta 

innan de fyllt 6 år. USA är därför det enda land många “Dreamers” har en naturlig koppling 

till. Kraven på deltagarna i programmet säkerställer också att de flesta “Dreamers” är 

exemplariska medborgare som bidrar med betydligt mer än vad de kostar det amerikanska 

samhället. Enligt en opinionsundersökning från Center for American Political Studies vid 

Harvard och företaget Harris Insights and Analytics (Harvard-Harris Poll) är 77 procent av 

alla amerikanska väljare positivt inställda till att “Dreamers” ska ha möjlighet att bli 

amerikanska medborgare.  Även två av tre republikanska väljare stödjer det förslaget. Det är 3

därför inte konstigt att Trump vill undvika att ta på sig ansvaret för att ha skrotat 

DACA-programmet. På Twitter har Trump även antytt att han kommer att komma tillbaka till 

frågan om kongressen inte hittar någon lösning inom de närmaste sex månaderna. Samtidigt 

är regeringens officiella hållning att “Dreamers” ska förbereda sig på att lämna landet. 

Huruvida denna aningen schizofrena hållning lugnar de som omfattas av DACA-programmet 

återstår att se. 

 

Den stora snackisen i politiska kretsar de sista septemberveckorna har varit Hillary Clintons 

nya bok, “What Happened”, om hennes upplevelser från förra årets valkampanj. För den som 

inte har tid att läsa boken i sin helhet finns en djupgående intervju med Clinton på en knapp 

timme från podden The Ezra Klein Show. (En textversion av intervjun finns här.) Clinton 

menar att hon bedömdes hårdare av medier än både Bernie Sanders och Donald Trump, som 

lovade guld och gröna skogar (läs: sjukvård åt alla och en mur som Mexiko skulle betala) 

medan hon och hennes stab lade fram betydligt mer detaljerade, reformistiska och 

pragmatiska förslag. Trots att hon idkar ett visst mått av självkritik anser många bedömare att 

3  Harvard Harris Poll, “Monthly Harvard Harris Poll: September 2017”, s. 52 

https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/9/13/16298120/hillary-clinton-what-happened-interview
https://www.nytimes.com/2017/09/04/us/president-trump-daca-dreamers.html
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/905228667336499200
http://thehill.com/latino/351901-poll-two-thirds-of-republicans-back-citizenship-for-daca-recipients
http://thehill.com/homenews/administration/349359-trump-admin-talking-points-daca-recipients-should-prepare-to-leave-us
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/905228667336499200
http://harvardharrispoll.com/wp-content/uploads/2017/09/HHP-September-Wave_Topline-Memo_No-Banners_Registered-Voters.pdf
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Clinton alltjämt skyller ifrån sig alltför mycket på externa faktorer, och att hon fortfarande 

inte tycks förstå vad som verkligen hände förra året.  

 

Att göra en korrekt analys av vad som ledde till Clintons valförlust och dra rätt lärdomar inför 

mitterminsvalen till kongressen nästa höst kommer att bli avgörande för Demokraterna, som 

jobbar i uppförsbacke. Om valen till representanthuset hölls idag (20 september 2017) skulle 

Demokraterna få knappt 54 procent av rösterna, medan Republikanerna skulle få drygt 46 

procent. Trots det övertaget skulle Demokraterna ändå inte få majoritet i representanthuset på 

grund av att valkretsindelningen ger ett oproportionerligt stort antal platser till republikanskt 

dominerade valdistrikt. Detta är delvis en följd av så kallad gerrymandering (indelning av 

valdistrikt på lokal nivå för att gynna ett visst parti) och delvis en konsekvens av den 

ideologiska klyftan mellan stad och landsbygd i USA. För att Demokraterna ska ha en chans 

att vända sitt underläge behöver valdeltagandet bland typiska demokratiska väljargrupper -- 

framför allt unga, afroamerikaner och latinamerikaner -- öka jämfört med tidigare 

mitterminsval. Kanske kan Trumps impopularitet få fler att rösta i de annars ganska sömniga 

mitterminsvalen, men med ett drygt år kvar till valen är det ännu för tidigt att säga med 

säkerhet.  

 

 

Blåa områden representerar valdistrikt där Demokraterna leder i opinionsmätningar i slutet 

av september 2017; röda områden är valdistrikt där Republikanerna leder i 

opinionsmätningar.  

https://www.washingtonpost.com/opinions/hillary-clinton-still-doesnt-get-what-happened-in-the-2016-election/2017/09/13/cf6eee8a-9817-11e7-87fc-c3f7ee4035c9_story.html?utm_term=.869d3946320d

