
USA 2021: VERDENS FØRSTE DEMOKRATI VED EN KORSVEIENKORSVEI
Jeg liker heftig, variert og renslig sex med flere runder hver gang med korte pauser om du er flink mJeg liker heftiJeg liker heftig, variert og 
renslig sex med flere runder hver gang med korte pauser om du er flink med fingre, lepper og tunge. Deg på rygg med bena dine over mine 
skuldre er fint. Da kommer jeg dypt inn i deg og når jeg roterer penisroten mot klitten din, er sjansene for felles klimaks gode. Du rir meg 

rettvendt, så jeg kan kjæle med puppene dine og se i øynene dine når du nærmer deg "krise"; og tar noen kraftige motjokk som sender oss til 
Nirvana. Slikker clitten din, med en våt og varlig finger mot G--punktet ditt med passe trykk til du nesten mister synet et øyeblikk i 

konvulsjoner inne i kremhuset ditt og du går opp i bru mot munnen min. Slikker deg gjerne til orgasme for starters, og 69 er greit. Kan vi 
møtes snart? OK? Jeg liker heftig, variert og renslig sex med flere runder hver gang med korte pauser om du er flink med fingre, lepper og 
tunge. Deg på rygg med bena dine over mine skuldre er fint. Da kommer jeg dypt inn i deg og når jeg roterer penisroten mot klitten din, er 

sjansene for felles klimaks gode. Du rir meg rettvendt, så jeg kan kjæle med puppene dine og se i øynene dine når du nærmer deg "krise"; og 
tar noen kraftige motjokk som sender oss til Nirvana. Slikker clitten din, med en våt og varlig finger mot G--punktet ditt med passe trykk til du 

nesten mister synet et øyeblikk i konvulsjoner inne i kremhuset ditt og du går opp i bru mot munnen min. Slikker deg gjerne til orgasme for 
starters, og 69 er greit. Kan vi møtes snart? OK? Jeg liker heftig, variert og renslig sex med flere runder hver gang med korte pauser om du er 

flink med fingre, lepper og tunge. Deg på rygg med bena dine over mine skuldre er fint. Da kommer jeg dypt inn i deg og når jeg roterer 
penisroten mot klitten din, er sjansene for felles klimaks gode. Du rir meg rettvendt, så jeg kan kjæle med puppene dine og se i øynene dine 
når du nærmer deg "krise"; og tar noen kraftige motjokk som sender oss til Nirvana. Slikker clitten din, med en våt og varlig finger mot G--

punktet ditt med passe trykk til du nesten mister synet et øyeblikk i konvulsjoner inne i kremhuset ditt og du går opp i bru mot munnen min. 
Slikker deg gjerne til orgasme for starters, og 69 er greit. Kan vi møtes snart? OK?g, variert og renslig sex med flere runder hver gang med 

korte pauser om du er flink med fingre, lepper og tunge. Deg på rygg med bena dine over mine skuldre er fint. Da kommer jeg dypt inn i deg og 
når jeg roterer penisroten mot klitten din, er sjansene for felles klimaks gode. Du rir meg rettvendt, så jeg kan kjæle med puppene dine og se i 
øynene dine når du nærmer deg "krise"; og tar noen kraftige motjokk som sender oss til Nirvana. Slikker clitten din, med en våt og varlig finger 
mot G--punktet ditt med passe trykk til du nesten mister synet et øyeblikk i konvulsjoner inne i kremhuset ditt og du går opp i bru mot munnen 
min. Slikker deg gjerne til orgasme for starters, og 69 er greit. Kan vi møtes snart? OK? Jeg liker heftig, variert og renslig sex med flere runder 
hver gang med korte pauser om du er flink med fingre, lepper og tunge. Deg på rygg med bena dine over mine skuldre er fint. Da kommer jeg 

dypt inn i deg og når jeg roterer penisroten mot klitten din, er sjansene for felles klimaks gode. Du rir meg rettvendt, så jeg kan kjæle med 
puppene dine og se i øynene dine når du nærmer deg "krise"; og tar noen kraftige motjokk som sender oss til Nirvana. Slikker clitten din, med 
en våt og varlig finger mot G--punktet ditt med passe trykk til du nesten mister synet et øyeblikk i konvulsjoner inne i kremhuset ditt og du går 
opp i bru mot munnen min. Slikker deg gjerne til orgasme for starters, og 69 er greit. Kan vi møtes snart? OK?ed fingre, lepper og tunge. Deg 
på rygg med bena dine over mine skuldre er fint. Da kommer jeg dypt inn i deg og når jeg roterer penisroten mot klitten din, er sjansene for 
felles klimaks gode. Du rir meg rettvendt, så jeg kan kjæle med puppene dine og se i øynene dine når du nærmer deg "krise"; og tar noen 

kraftige mmmmaotjo som sender oss til Nirvana. Slikker ,vi møtes snart? OK?



,

● Den Amerikanske Borgerkrigen: Krigen mellom Brødre, 1861-1865.
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USAs BEFOLKNING SOMMEREN 2021
• USA ER NÅ EN FLERKULTURELL (MULTI-RACIAL) NASJON

• TOTAL BEFOLKNING 16.8.2021 KL. 7:39 AM: 332,638.862

• BEFOLKNINGSVEKST 2010-2020: 7. 4% (LAVEST SIDEN 1930-TALLET)

• FLERKULTURELLE (MULTI-RACIAL): 2010: 9%; 2020: 33.8% (+276%) 

• HVIT BEFOLKNING: 2010: 63.7%; 2020: 57.8% (FØRSTE GANG UNDER 60%)

• STØRST VEKST: HISPANICS  OG LATINOS: 2021: 63.7 mill.  (18.5%): STO FOR HALVPARTEN AV 
VEKSTEN; DOBLET PÅ 30 ÅR ANTALLET

• AFRIKANER-AMERIKANERE: 46,8 mill. (14%) i 2019; i 2000 registrerte 33.7 mill. (93%) av svarte 
seg som «Black eller African-American»; i 2019 var tallet  40.7 mill. (87%). 

• UTDANNING: Vekst 2000-2019: 24% → 33%  av alle amerikanere (25 år+) en college-grad eller 
høyere;  for svarte; 15%→23%; høyere grad: 2000-2019: alle amerikanere (25 år+): 24%→33%;  

2000 -2019 andelen av svarte (25 år+) med høyere grad: 5% →9%

● ØKONOMI:  Gapet i inntekt og formue mellom hvite og svarte har forverret seg siden 1968. 

DE ØKONOMISKE FORSKJELLENE HAR ØKT YTTERLIGERE UNDER PANDEMIEN,          

SÆRLIG FOR KVINNER OG VERST FOR IKKE-HVITE KVINNER 

















































UTVIKLINGEN ETTER VALGET I 2020
• TRUMP NEKTET Å GODTA VALGRESULTATET, SLIK LOVVERKET KREVER

• TRUMPTILHENGERE PÅ DELSTATSNIVÅ PRØVDE Å ENDRE RESULTATET VED NYTELLING OG VRAKING AV 
STEMMER OG LANSERTE OVER 80 RETTSSAKER FOR Å FÅ VALGET ANNULERT ELLER OMGJORT. DISSE 
BLE STORT SETT AVVIST I RETTEN ELLR VANT FRAM PÅ NOEN FÅ SMÅ PUNKTER UTEN BETYDNING

• DA RESULTATET SKULLE BLI FORMELT VEDTATT I KONGRESSN, 6.1.2021, OPPFORDRET TRUMP 
TILHENGERNE TIL Å GÅ TIL KONGRESSEN I EN MAKTDEMOSTRASJON (ÅPENBART FOR Å HINDRE  
VEDTAKET I KONGRESSEN); TRUMP-TILHENGERE STORMET KONGRESSEN OG PRØVDE Å HINDRE 
AVGJØRELSEN

• Den 7.1.2021 STEMTE 138 REPUBLIKANSKE REPRESENTANTER IMOT Å GODKJENNE VALGET AV BIDEN,  
MENS 7 REPUBLIKANSKE SENATORER GJORDE DET SAMME , TOTALT NESTEN  27.5 % AV 
NASJONALFORSAMLINGEN. ALLE NEGATIVE STEMMER VAR REPUBLKANSKE

• I ETTERKANT HAR ET FLERTALL AV GOP-POLITIKERE STØTTET TRUMP-SEKSJONEN I PARTIET. 
MINORITETSLEDER I REPRESENTANTENES HUS, KEVIN McCARTHY SLUTTET RETT ETTER 
AVSTEMNINGEN FRED MED TRUMP OG ER BLITT HANS VIKTIGSTE STØTTESPILLER, OG  
MINORITETSLEDER I SENATET, MITCH McCONNELL, HAR AVSTÅTT FRA Å KRITISERE TRUMP. BEGGE LA 
LIKE ETTER ANGREPET PÅ KONGRESSEN MYE AV SKYLDEN FOR ANGREPET VED TRUMPS FØTTER ; 
SENERE STEMTE DE BEGGE IMOT Å STILLE TRUMP FOR RIKSRETT OG IMOT Å FINNE HAM SKYLDIG  
UNDER RIKSRETTSSAKEN. McCARTHY STEMTE OGSÅ IMOT Å NEDSETTE EN KOMITE FOR Å GRANSKE 
BAKGRUNN OG UTFØRELSE AV ANGREPET





DEMOKRATENES MULIGHETER FRAMOVER
• REPUBLIKANERNE AVVISTE EN TVERRPOLITISK KOMITE I REPRESENTANTENES HUS FOR Å GRANSKE BAKGRUNN OG 

GJENNOMFØRING AV ANGREPET PÅ KONGRESSEN 6. 1, 2021

• SPEAKER NANCY PELOSI (D-CAL.) FIKK DA NEDSATT  EN KOMITE (9 MEDLEMMER). BARE TO REPUBLIKANERE, LIZ CHENEY 
(R-WYO.) OG ADAM KINZINGER (R-ILL.), SA SEG VILLIGE TIL Å SITTE MED ETTER AT DE ANDRE  GOP-MEDLEMMENE I 
HUSET BLE TRUKKET UT DA SPEAKER PELOSI NEKTET Å HA MED I KOMITEEN JIM JORDAN (OH) OG JOSH HAWLAY (MO), 
SOM BEGGE STEMTE MOT Å ANERKJENNE JOSPH BIDEN SOM PRESIDENT. 

• EN HOVEDSAK FOR DEMOKRATENENE SIDEN DE FIKK PRESIDENTEN OG  KONTROLL I BEGGE KAMRENE I KONGRESSEN, 
HAR VÆRT Å FÅ IGJENNOM TO STORE LOVGIVNINGSPAKKER FOR Å IMPLEMENTERE DEN POLITIKKEN DE GIKK PÅ VALG 
MED.  I SENATET HAR DE ET FORMELT FLERTALL I KRAFT AV VISEPRESIDENT HARRIS’ VIPPESTEMME, MEN HAR VANSKER 
MED Å FÅ BIFALL FRA «MODERATE» JOE MANCHIN (D-WV) OG  KYRSTEN SINEMA (D-AZ), MENS I  HUSET HAR DE 
PROBLEMER MED 9 «MODERATE» SOM OGSÅ MOTSETTER SEG STORE UTGIFTSØKNINGER PÅ BUDSJETTET OG SOSIALE 
STØTTEPROSJEKTER

• Senatet har vedtatt en Infrastructure Bill på 1 bill. dollar (69-30)—et Biden forslag på $ 2.3 bill., nedskåret i kompromiss 
med 19 GOP-senatorer—men den må vedtas av Huset innen 27.9. (Det nye budsjettåret starter 1.10).Demokratenes 
Progessive Caucus forlanger at en ambisiøs $ 3.5 bill. Budget Bill vedtas samtidig. Dette vil være en såkalt Reconciliation
Bill, som kan vedtas av et demokratisk flertall i et forsøk på å omgå filibuster-regelen (60%), en intern kamp mellom 
progressive og «moderate» demokrater

• The Infrastructure Bill: --veier, broer m.m.:  $ 110 mrd; Flyplasser—$ 25 mrd: Jernbaner—$ 66 mrd (Amtrack: får det 
største bidraget  siden det bla startet i 1971); Smband: $ 65 mrd for utbygging av nettverki og internett i grisgrendte 
strøk, samt subsidier til fattige byboere for å få nettilgang    










