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”Jag och mina vänner firar! Tårarna rinner! För lan-
det framåt!!! Obama!!!” 

Eva Longoria, skådespelerska känd från tv-serien Desperate Housewives och 
mycket aktiv i Obamas valkampanj.

”Först vill jag gratulera Barack Obama till omvalet 
[…] Men den verklighet som han vaknar upp till är 
ett USA som har stora ekonomiska underskott.”

Statsminister Fredrik Reinfeldt.

REPUBLIKANSK FAMILJ

QUEENS, NEW YORK

■ Företagsskatt och välfärd har flyttat amerikanska jobb 
till  Kina, menar familjen Wong. Nu väntar ytterligare fyra 
år under president Obama.

– Jag är rädd att det här kommer att vara ett förlorat 
decennium, säger Lowell Wong.

New York Young Republican’s Clubs 
valvaka på Westin Hotel på Manhat-
tan var ingen särskilt munter tillställ-
ning. Judy och Dennis Wong, 58 res-
pektive 64 år, och deras son Lowell 
Wong, 33, hade få saker att glädjas 
åt under kvällens lopp. När det stod 
klart att president Obama skulle sit-
ta kvar åkte de snabbt därifrån, hem 
till Lowell Wongs lägenhet i Flushi-
ngs, en bit från La Guardia-flygplat-
sen i Queens.

– Jag är besviken så klart, säger Lo-
well Wong, när vi träffas nästa dag.

– Men vi lever i en demokrati, så vi 
får leva med det, säger hans pappa 
Dennis Wong.

Republikanerna Judy och Dennis 
Wong befinner sig i New York för att 
gå på ett bröllop och för att hälsa på 
sonen som sedan ett par år tillbaka är 
bosatt här. Bara ett dygn tidigare klev 
de av planet från Dennis hemstad 
Shanghai. Dennis och Judy är bosat-
ta i Largo i Florida. Där drev de tidiga-
re en restaurang men idag är Dennis 
delägare i ett lönsamt rörläggnings-
företag i sitt tidigare hemland, så det 
blir en del resor dit.

Större delen av Dennis Wongs fa-
milj finns kvar i Kina. Två av hans 
yngre släktingar har fått jobb på Mi-
crosoft respektive General Motors.

– Där, i Kina, finns våra jobb. Hans 
kusinbarn har våra jobb, säger Judy 
uppgivet.

Att jobben försvinner utomlands är 
ett jätteproblem och boven heter före-

tagsskatt, säger familjen Wong. Mitt 
Romneys bakgrund i den privata sek-
torn är en orsak till varför de gav ho-
nom sin röst. Han förstår att staten inte 
ska blanda sig i det privata näringslivet.

Innovation och konkurrens har all-
tid varit motorn i den amerikanska 
ekonomin, fortsätter Lowell Wong. 
Men Obamas satsningar på välfärd 
gör att människor väljer att inte jobba.

– Om de kommande fyra åren blir 
som de senaste har vi stora problem. 
Jag är rädd att det här kommer att 
vara ett förlorat decennium. Det hade 
kunnat undvikas om Romney hade 
vunnit.

Dennis Wong säger att han snart 
tröttnat på både republikanerna och 
demokraterna. Han vill ha löften om 
nedskärningar inom den offentliga 
sektorn, annars hotar han att i nästa 
val lägga sin röst ligga på en liberta-
riansk kandidat.

Men utifrån förutsättningarna har 
Romney och hans kampanjstab gjort 
sitt bästa, tycker de. Starka amerikan-
ska fackförbund är en anledning till 
att Obama lyckades bli omvald. Och 
amerikansk media.

– Medierna har inte behandlat Mitt 
Romney rättvist, säger Lowell Wong.

Tv-kanalen Fox News balanserar 
det hela en del åtminstone.

 – Jag tittar på Fox varje dag, säger 
Judy Wong.

New Yorks tunnelbana är ännu inte 
helt återställd ännu och omkullblåsta 
träd är fortfarande en del av stadsbil-

den, även i här i Flushings. Stormen 
Sandys framfart på östkusten har 
dock knappast påverkat valutgång-
en, menar Lowell Wong.

– Men det skadade absolut inte 
Obama. Det flyttade fokus från eko-
nomin och Benghazi. Men jag tror 
inte resultatet varit annorlunda utan 
stormen.

Inställningen till abort har varit en 
tydlig skiljepunk mellan årets två pre-
sidentkandidater.

– Som kvinna anser jag att det är en 
fråga mellan mig och gud, säger Judy 
Wong. Om du vill göra en abort så ska 
du få göra det. Men varför ska staten 
betala för det?

Hon är trött på abortfrågan.
 – Det verkar som att media tror att 

det enda vi kvinnor kan tänka på är 
våra kroppar och aborter. Jag tänker 
på ekonomin.

Mitt Romney har haft svårigheter 
att få stöd från landets minoriteter 
och det republikanska partiet utmå-
las ofta som en klubb för vita män. 
Dennis Lowell invandrade till USA på 
sextiotalet. Dagens invandrare röstar 
ofta på demokraterna eftersom de vill 
ha bidrag från staten, tror han.

– Av Obama får de saker, som väl-
färd och matkuponger, utan att jobba. 
När jag kom hit gällde det att hitta ett 
jobb även om det bara var som disk-
plockare. Nya invandrare vill bara ha 
rättigheter.

”Ett förlorat decennium”

USA:s politiska karta 

Obama
Romney

Två stater, Indiana och North Carolina, vann
Romney från Obama jämfört med valet 2008. 

Barack Obama
Obama och demokraterna har blå färg, 
Romney och republikanerna röd, övriga grå.

Mitt Romney
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FAKTA

Judy och  
Dennis Wong
Ålder: 58 och 64 år.
Bor: Largo, Florida.
Sysselsättning: 
Drev tidigare en 
restaurang men 
sålde den år 2000. 
Dennis Lowell är 
nu delägare i ett 
framgångsrikt för-
tag som jobbar med 
rörläggning i Kina. 
Paret reser därför 
ofta till Kina.

Lowell Wong
Ålder: 33 år.
Bor: Queens, New 
York.
Sysselsättning: 
restaurangchef på 
China Grill på Man-
hattan.

Lowell, Judy och Dennis Wong är bekymrade över Obamas valseger. Men de tycker att Mitt Romney och hans stab har gjort sitt bästa.
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