Ökande risk för USA-kravaller
Under augusti månads inledning skakades Storbritannien och
då speciellt London av svåra kravaller. Liknande händelser,
fast ännu så länge i mindre skala, har sedan utspelat sig på
flera platser i världen. I USA försämras de ekonomiska
betingelserna för den amerikanska befolkningen allt mer.
Arbetstillfällena minskar, inflationen accelererar och
skuldbördan växer, risken för en ”dubbel dip” är uppenbar.
Under rådande omständigheter ökar också risken för att
motsättningar och konfrontationer kommer i öppen dager och
snabbt kan fortplanta sig ut på gatorna. Ett eskalerande våld
kan hastigt leda till protester, kravaller, bränder och
plundringar. Enligt en färsk rapport från Rasmussens Report
(amerikanskt medieföretag som publicerar information
baserad på opinionsundersökningar) tror nära hälften (48 %)
av amerikanerna att nedskärningar i statliga utgifter kan leda
till våld i USA. För yngre är siffran över 50 procent.
I USA är en av fem amerikaner mellan 15 och 29-år gamla.
Var femte av dessa amerikaner är arbetslös, för minoriteter
och lågutbildade är situationen än värre. Färgade tonåringar
Bilden visar kravallerna i Los
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hög som för vita tonåringar. Mc Donalds arrangerade nyligen
en nationell anställardag under vilken 1 miljon amerikaner sökte jobb. Resultatet blev ett skrämmande
bevis på den allvarliga situationen som amerikansk arbetsmarknad befinner sig i då endast 62 000
eller 6,2 procent av de arbetssökande fick en anställning. Detta är ett tydligt bevis på att även
lågavlönade jobb nu är starkt eftertraktade och att dessa låglönesektorer inte längre förmår att hålla
arbetslöshetssiffrorna på rimliga nivåer.
Andra oroväckande siffror är att USA har förlorat ett genomsnitt på 50 000 industrijobb per
månad efter Kinas anslutning till Världshandelsorganisationen 2001. Detta har fått till följd att
medelinkomstjobben minskar och hälften av alla arbetande amerikaner tjänar nu 505 dollar eller
mindre per vecka (en månadslön motsvarande cirka 13 200:- SEK). Färsk augustistatistik från The
Bureau of Labor Statistic (BLS) visar att den reala timlönen under perioden juli 2010 till juli 2011
minskade med 1,3 procent. Nya siffror visar också att 6 procent av de 72,9 miljoner amerikaner som
lyfter lön som timanställda fick en lön som var på eller under den federala normen på 7,25 dollar. Detta
är en ökning från 2009-års siffra på 4,9 procent . Samtidigt svarar nu USA:s rikaste 5 procent av
befolkningen för 37 procent av konsumtionen.
Juli månads arbetslöshetssiffror från BLS pekar på
att 9,1 procent av den amerikanska arbetskraften
idag är arbetslös vilket motsvarar 13,9 miljoner. 44
procent av dessa har stått utan arbete i sex
månader eller mer. USA:s regering har under senare
tid från flera håll fått motta kritik för sättet att räkna.
National Inflation Association (NIA) hävdar att
regeringen manipulerar arbetslöshetsstatistiken och
att arbetslösheten i själva verket är betydligt högre.

Kön av arbetssökande amerikaner syns oändlig

I takt med en växande arbetslöshet finns också
tydliga tecken på en allt mer ökande inflation,
speciellt inom livsmedelssektorn. Färska siffror,
också de från BLS, visar att den övergripande
inflationen på årsbasis i juli låg på 3,63 procent vilket
kan jämföras med förra årets novembersiffra på 1,1
procent, detta motsvarar en ökning med 230 procent

under en åttamånadersperiod. NIA menar att den officiella amerikanska inflationen kommer att nå över
4-procentstrecket innan årets slut och under inledningen av 2012 nå över 5 procent. Man anser också
att det föreligger stor risk för att amerikanen får se tvåsiffriga inflationstal under 2012. Än värre ser det
ut för livsmedelsektorn där producentprisindex steg med 7,2 procent under en tolvmånadersperiod.
Anmärkningsvärt är här att priset på kött stigit med 2,7 procent från juni till juli eller med en årstakt på
32,4 procent. Höjda producentprisindex varslar om kommande prisstegringar i konsumentleden.

Tv. Amerikanska
inflationssiffror från juli
2010 till juli 2011.
Övre kurvan visar den
övergripande
inflationen, inklusive
livsmedel och energi.
Utplaningen av den
övre kurvan beror till
större delen på
sommarens
sjunkande oljepriser.
Nedre kurvan visar
inflationen exklusive
livsmedel och energi.

Förutom en stigande arbetslöshet, sjunkande
inkomster och ökande inflation visar sig
också den försämrade ekonomin i det
växande behovet av matkuponger. Idag får
46 miljoner amerikaner hjälp med sin dagliga
matförsörjning via systemet med
matkuponger, vilket motsvarar cirka 15
procent av befolkningen. Detta är en ökning
med 74 procent sedan 2007, strax innan den
finansiella krisen slog till. Ökningen har
medfört att statens kostnader för programmet
har fördubblats till 68 miljarder dollar för
2010. Programmet har därför
uppmärksammats av vissa republikanska
kongressledamöter som här har sett en
möjlighet att genom att skära i
kupongverksamheten kunna minska landets
budgetunderskott.40 procent av alla som får
hjälp via matkuponger tillhör ett hushåll där
minst en av medlemmarna har en
löneinkomst. Trots det stora antalet
kupongmottagare räknar regeringen med att
en av tre som har rätt till att ingå i
matkupongsprogrammet ändå står utanför.

En allt vanligare syn utanför amerikanska
livsmedelsbutiker, skylten som talar om att man
accepterar matkuponger som betalningsmedel.
Maxbeloppet för en familj på fyra personer är 668
dollar per månad. (c:a 4 200:- SEK)

Ett resultat av de ekonomiska problemen visar sig i att regeringen nu ser ut att förbereda sig för
oroligheter inom USA:s gränser. Redan hösten 2008 fanns indikationer på att amerikanska armen höll
på att bygga upp specialtrupper ämnade att användas i situationer där samhället hotas inifrån. Nu
under sommaren har nya uppgifter gjort gällande att en trupp på 20 000 man finns tillgänglig för att
möta gatukravaller och för att snabbt kunna kväsa folkliga revolter. I utrustningen ingår bland annat
beanbagkulor sköldar och batonger.

Allt detta sammantaget gör amerikanen allt
mer frustrerad i takt med att USA:s ekonomi
inbegrips i ett fortsatt och allt större sönderfall.
I en situation där reallönerna sjunker och
inflationsspöket skrämmer riskerar man att
snabbt nå en punkt där våldsamheter kan
uppstå. Inte minst är tecknen på hastigt
stigande producentpriser inom
livsmedelssektorn en alarmerande faktor. Till
höger kan vi läsa om hur profeten Amos
beskriver inflationens ondska.

Utdrag från Wilkersons ”Urgent Message”

”I 10 år har jag varnat om att det kommer
1000-tals bränder i New York. Den elden
kommer att övertäcka stora områden och
även New Jersey och Connecticut. Flera av
de största städerna i USA kommer att få
uppleva våldsamma upplopp och stora
bränder, liknande dem vi skådade i Watts,
Los Angeles för några år sedan.”

Amos 8:5-6

Ni som säger: "När är nymånadsdagen förbi
så att vi får sälja säd, och sabbaten
så att vi får öppna vårt sädesförråd?
Då skall vi göra efa-måttet mindre och höja priset
och förfalska vågen så att den visar orätt vikt.
Då skall vi köpa de utblottade för pengar
och den fattige för ett par skor. Och spillsäden skall vi
då sälja som säd."

Med Londonhändelserna i färskt minne förstår vi att
även lugnet på de amerikanska gatorna hänger på
en skör tråd och kan snabbt tippa över till att
generera oroligheter i amerikanska städer. I detta
sammanhang skall vi också komma ihåg David
Wilkersons profetia från 2009,"Urgent Message".
Han talar där om vad som väntar många
amerikanska storstäder, bland annat våldsamma
upplopp och stora bränder likt de som förekom i Los
Angeles 1992. Vad som kommer att bli den
utlösande faktorn för dessa händelser vet vi inte
men att de kommer att inträffa pekar både ekonomin
och profetiska uttalanden om. Mvh Rune

