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Indledning 
Et overset problem for Europa i den amerikanske valgkamp er, at de demografiske ændringer i 

USA medfører, at en stigende del af den amerikanske befolkning ikke nødvendigvis identifi-

cerer sig med deres europæiske historie og man i højere grad vil se en større orientering mod 

enten Sydamerika eller Asien. Dette medfører en strukturel udfordring for det transatlantiske 

forhold, som man i Europa skal finde en måde at håndtere. Derfor er en demokratisk sejr ikke 

nødvendigvis slutningen for problemerne for det transatlantiske forhold. 

Demografisk ændring 
I 1990’erne skete der en markant ændring i befolkningssammensætningen i USA, hvor særligt 

den latinamerikanske befolkningsgruppe blev den største ikke-hvide befolkningsgruppe i USA. 

Befolkningsgruppen, kategoriseret som ’Hispanics’ eller ’Latinos’ af både Pew Research Center 

og the Census Bureau, er vokset fra 50,7 millioner i 2010 til 60,6 millioner i 2019. Dette gør 

latinamerikanerne til nationens næst hurtigst voksende etniske gruppe og udgjorde i 2019 18 

pct. af den samlede amerikanske befolkning.1  

Man kender historien om de europæiske udvandringer til USA – ’the land of opportunity’. I 

starten af det 18. århundrede begyndte udvandringen fra Storbritannien, Irland og de tyske 

stater og blev efterfulgt af en større bølge af Nordeuropæere efter 1850.2 Teoretiker H. 

Jeromes ”push and pull”-analyse angiver den enorme økonomiske udvikling i USA som den 

væsentligste pull-faktorer, der især stod i kontrast til de ringe vilkår i Europa, som resultat af 

blandt andet interne borgerkrige, Napoleonskrigene og Kartoffelpesten. Med ”the American 

dream” i baggagen var 84 pct. af immigranterne i 1960 født i Europa, Canada eller de Nord-

amerikanske territorier og under 10 pct. fra områder som Mexico, Asien og Sydamerika.3  

Størstedelen af den latinamerikanske befolkningsgruppe, 37 millioner eller 61,9 pct. af den 

samlede befolkning, kommer fra Mexico. Herefter følger nationaliteter fra Puerto Rico, Cuba, 

El Salvador og Den Dominikanske Republik. Hvad der gør denne befolkningsudvikling unik, er 

den integration der hurtigere og hurtigere igangsættes af de tilflyttende nationaliteter.4  

I 2018 var omkring 80 pct. af den latinamerikanske befolkning amerikanske statsborgere – et 

tal der er steget fra 74 pct. i 2010.5 Dette omfatter personer født i USA og tilhørende territo-

rier, personer født i udlandet af amerikanske forældre og immigranter, der efterfølgende har 

erhvervet sig statsborgerskab. Ifølge statistik fra Pew Research Center er det den (latin-)ameri-

kanske drøm, der er den overvejende pull-faktor for den latinamerikanske befolkningsgruppe. 

Dette afspejles i høj grad i befolkningsgruppens assimilation og arbejdsmorale, som særligt ses 

ved faktum at stadigt flere latinamerikanske borger taler flydende engelsk. Antallet er her 

steget fra 59 pct. i 2000 til 71 pct. i 2018 for tilflyttere over 5 år og fra 81 pct. til 90 pct. for per-

soner der er født indenfor amerikanske grænser.6 Dette hænger positivt sammen med det 

 
1  ”Key Facts About U.S. Latinos For National Hispanic Heritage Month”. 2020. Pew Research Center. 
2   ”The Largest Ancestry Groups In The United States”. 2020. Business Insider. 
3  ”Immigrants In America: Key Charts And Facts”. 2020. Pew Research Center’s Hispanic Trends Project. 
4  ”Immigrants In America: Key Charts And Facts”. 2020. Pew Research Center’s Hispanic Trends Project. 
5  ”Key Facts About U.S. Latinos For National Hispanic Heritage Month”. 2020. Pew Research Center. 
6  Ibid. 
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stigende uddannelsesniveau, hvor den latinamerikanske high school dropout rate i mellem 

1996 og 2016 er faldet med 24 procentpoint til 10 pct. og hele 47 pct. af de færdige graduates 

efterfølgende starter på en videregående uddannelse.7 Selvom de latinamerikanske tal stadig 

er lavere end hos andre amerikanske minoriteter, har dette en ekstrem positiv indflydelse på 

deres levestandard. Ifølge Pew Research, har unge latinamerikanere 19 pct. (77 pct.) større 

chance for at opnå social mobilitet end den almene amerikanske borger (56 pct.).8 Det betyder 

også, at de evt. skifter identitetspolitisk ståsted i kraft af deres sociale opstigen.  

Et latinamerikansk præsidentvalg 
Med den nye befolkningsudvikling er den latinamerikanske befolkningsgruppe nu den største 

stemmeberettigede minoritet, med en vælgerskare på 32 millioner personer, svarende til 13,3 

pct. af de samlede amerikanske vælgere.9 Med størstedelen af det latinamerikanske vælger-

korps i staterne New Mexico, Texas, Californien og Arizona, er der chance for at se nye vælger-

mønstrer til det kommende præsidentvalg i november. Hvor Californien og New Mexico anses 

som demokratiske stater, har både Texas og Arizona stemt republikansk til de sidste fire præsi-

dentvalg.10  

Særligt i Texas er den hvide vælgerskare faldende – fra 62 pct. i 2000 til en knap majoritet på 

51 pct. i 2018 – og en stadig voksende latinamerikansk vælgerskare på 30,4 pct.11 Det samme 

gælder for svingstaterne Nevada og Colorado, der med fortsat stigende antal latinamerikanske 

vælgere igen i år, ville kunne sikres af demokraterne og måske vende Florida, der ellers gav 

valgsejren til Donald Trump ved præsidentvalget i 2016.12  

Valgfremmødet kommer her til at være en afgørende faktor. Selvom den latinamerikanske 

vælgerskare er større end den afroamerikanske, havde sidstnævnte en væsentlig højere valg-

deltagelse på 59,6 pct. ved valget i 2016, sammenlignet med den latinamerikanske stemme-

procent på 47,6 pct.13 Samtidig viser statistik fra Pew Research, at den overordnede valgdel-

tagelse fra etniske minoriteter er faldet med henholdsvis 7 procentpoint fra 66,6 pct. for afro-

amerikanske vælgere og 0,4 procentpoint, 1,5 millioner for latinamerikanske vælgere, mellem 

2012 og 2016.14 Dette har en ekstremt stor indflydelse for de to præsidentkandidater, Donald 

Trump og Joe Biden.  

Hvor demokraterne ofte karakteriseres som minoriteternes foretrukne parti, har der været 

stor skuffelse over den manglende opmærksomhed på de latinamerikanske vælgere under den 

nuværende valgkamp. Udover at have været igennem fire hårde år med Donald Trump som 

deres hårdeste kritiker, har den latinamerikanske befolkning været særligt udsat under de 

første COVID-ramte måneder, hvor både job og hjem har stået forskud og, i kombination med 

 
7  ”Hispanic Dropout Rate Hits New Low, College Enrollment At New High”. 2027. Pew Research Center. 
8  Ibid. 
9  ”6 Demographic Trends Shaping The U.S. And The World in 2019”. 2020. Pew Research Center. 
10  ”Mapping The 2020 Latino Electorate”. 2020. Pew Research Center’s Hispanic Trends Project.  
11  ”The Changing Racial And Ethnic Composition Of The U.S. Electorate”. 2020. Pew Research Center. 
12  ”Presidential Election Results: Donald J. Trump Wins”. 2020. nytimes.com. 
13  ”Black Voter Turnout Fell In 2016 US Election”. 2020. Pew Research Center. 
14  ”An Early Look At The 2020 Electorate”. 2020. Pew Research Center’s Social & Demographic Trends 
 Project. 
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den afroamerikanske befolkningsgruppe, har befolkningsgruppen stået for 55 pct. af de sam-

lede smittetilfælde med en dødsrate på 21,2 pct.15 Tidligere præsidentkandidat Juliàn Castro 

og kongresmedlem Alexandria Ocasio-Cortez har været de stærkeste stemmer i valgperioden 

og opfordrer til at sætte krydset ved Joe Biden og Kamala Harris, men med den manglende 

interesse og nødvendighedsforståelse fra de demokratiske kandidater, bliver incitamentet for 

at stemme pludselig overskygget af et overlevelsesinstinkt.16  

Demografi som udslagsgivende faktor 
Ideen om at de demografiske ændringer er til fordel for det demokratiske parti og derved Joe 

Biden, er dog ikke et sikkert argument. I bogen The Emerging Democratic Majority (2002) og i 

et nylig essay fra Persuasion, argumenterer politiolog Ruy Teixeria for, at man det sidste årti, 

har ladet den voksende latinamerikanske befolkning være for stor en forklaringsfaktor i demo-

kraternes stemmeandel.17 Hvor der i bogen støttes op om, at demokraterne vil nyde godt af 

samhørige sociale, økonomiske og demografiske ændringer – herunder den voksende andel af 

minoritetsfællesskaber og kulturelle ændringer blandt universitetsstuderende, må den hvide 

arbejderklasse ikke glemmes.18 

Allerede tilbage i 2002 blev de nye mønstre italesat: minoriteter og kvinder bliver generelt 

mere liberale i deres stemmer og særligt stemmeandelen hos ugifte og højt uddannede 

kvinder går til demokraterne frem for republikanerne. Som Teixeria skriver i sit essay er det en 

del af en større tendens blandt ”the growing professional class, with its permissive social 

values and support for active government”.19 

Barack Obamas første valgsejr var i perfekt overensstemmelse med teorien “demographics are 

destiny”.20 Det blev tydeligt afspejlet i stemmeandelen hos afroamerikanere, som han vandt 

med med 90 procentpoint, latinamerikanere med 27 point, ”young voters” med 29 point og 

ugifte kvinder med 22 point - alle i afgørende stater som Colorado, Nevada, Virgina og Flo-

rida.21 Obamas valgkampagne omfavnede ”America’s rising electorate”, men holdt samtidig 

fast i partiets traditionelle vælgere. Kampagnen markerede sig som en slags ”progressive cen-

trism”, der fokuserede på regeringens evne til at forbedre hverdagen for den almindelige ame-

rikaner – mand som kvinde, ung som gammel, sort som hvid. 

Det var derved naturligt at lade Hillary Clintons valgkampagne i 2016 fokusere på den samme, 

voksende vælgerskare. Selvom Clinton vandt majoriteten af fokusgrupper, var hendes tal 

stadig markant lavere end under Obamas kampagne i 2016.22 Nederlaget lå dog i højere grad 

 
15  ”COVID-19 Provisional Counts - Health Disparities”. 2020. Cdc.Gov. 
16  Derek Thompson. 2020. ”Where Joe Biden Is Underperforming Hillary Clinton”. The Atlantic. 
17  Ruy Teixeira. 2020. ”Demography Is not Destiny”. Persuasion.Community. 
18  Ibid. 
19  Ibid. 
20  Ibid. 
21  ”What Happened Last Tuesday: Part 2 - Who Dit They Vote For?”. 2020. Google Sheets. 
22  ”Hillary Clinton Won Latino Vote But Fell Below 2012 Support For Obama”. 2016. Pew Research Center. 
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hos det store skift af hvide non-college vælgere, her primært fra Michigan, Pennsylvania og 

Wisconsin, hvoraf 59 pct. af stemmerne gik den republikanske modpart.23  

Ændringer i både demografien og økonomien står til demokraternes fordel, men hvis Biden har 

forhåbninger om at vinde, skal han sætte sig centralt i den offentlige mening og samle stem-

merne fra både det nye vælgerkorps og den hvide arbejderklasse.24 Alene på baggrund af at 

han ikke selv repræsenterer den voksende vælgerskare, gør det til en svær opgave og en valg-

sejr ville ikke være lige så sikker, som hos Ocasio-Cortez viste ved demokraternes primary elec-

tion for New Yorks 14. distrikt i 2008, hvor demografi, en progressiv ideologi og en ny og utra-

ditionel anvendelse af sociale medier sikrede den overlegne sejr mod siddende medlem Joseph 

Crowley.25  

Uafhængigt af resultatet, vil præsidentvalget i november 2020 skrive sig ind i den latinameri-

kanske historie. Med den største vælgerskare nogensinde, er befolkningsgruppen et betydeligt 

element i den politiske dagsorden, hvor særligt socialområdet med emner som sundhed, ar-

bejdsvilkår og pension vil fylde debatten. og fremskrivninger af den amerikansk demografi 

peger på, at andelen af latinamerikanere i løbet af relativt få år stiger til cirka 30 procent af be-

folkning.26 

Det transatlantiske forhold under pres 
Hvor efterlader dette Europa? Et argument vil antage, at de demografiske ændringer med-

fører, at en stigende del af den amerikanske befolkning ikke identificerer sig med deres euro-

pæiske historie og man i højere grad vil se en større orientering mod enten Sydamerika eller 

Asien. Dette medfører en strukturel udfordring for det transatlantiske forhold, som man i Eu-

ropa skal finde en måde at håndtere. 

 

 
23  Ibid. 
24  Ruy Teixeira. 2020. ”Demography Is Not Destiny”. Persuasion.Community. 
25  ”How Alexandria Ocasio-Cortez Won The Race That Schocked The Country”. 2018. CSNY. 
26  Key Facts About U.S. Latinos For National Hispanic Heritage Month”. 2020. Pew Research Center. 


