2019: En ny Fernández
ska nu styra Argentina
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Ny politisk ledning: Alberto Fernández (till höger) är ny president med
Cristina Fernández de Kirchner som vice president.
Argentinsk politik tog en vänstersväng i valet den 27 oktober 2019.
Peronisterna, enade i en ny front, är tillbaka vid makten efter fyra års
högerstyre.
Alberto Fernández heter den nye presidenten med tidigare erfarenhet som
kabinettssekreterare (= premiärminister) under båda
Kirchnerpresidenterna, Cristina Fernández (president 2007-2015) och
hennes framlidne make Nestor (2003-2007). Han anses ha haft stor del i
det ekonomiska uppsvinget under 2010-talet med stark tillväxt och
minskande fattigdom.
Alberto Fernández (som inte är släkt ned sin mera berömda företrädare)
fick 48,1 procent av rösterna i presidentvalet. Den besegrade sittande
presidenten Mauricio Macri fick 40,37 procent. Med den segermarginalen
behövdes ingen andra valomgång.
När Macri valdes fyra år tidigare var det på löftet att göra Argentina till ett
land där inflationen hölls nere och växelkursen för peson mot dollarn var

stabil. Inget av detta lyckades. Hans ekonomiska politik har inte bedömts
som trovärdig av marknaden, och mot slutet av mandatperioden beslutade
IMF att hålla inne med utbetalningarna av ett beviljat rekordstort
stödpaket. I själva verket lämnar Macri över ett arv som är betydligt värre
än det han tog över efter Cristina Fernández Kirchner. Det gäller
fattigdomen, inflationen och valutans värde. I slutet av 2019 beräknade
man att cirka 35 procent av argentinarna kunde anses som fattiga.
Den förre presidenten Cristina Fernández de Kirchner valdes samtidigt till
vicepresident. Fram till några månader före presidentvalet trodde alla –
inklusive Mauricio Macri – att det var henne han skulle få göra upp om
makten med i oktober.
Att de många peronistfraktionerna kunde enas om att ställa sig bakom en
annan kandidat, den politiskt mer moderate och pragmatiske Alberto
Fernández, var antagligen ett genidrag som totalt förändrade det politiska
landskapet. En närmast socialdemokratisk presidentkandidat kunde väga
upp de betänkligheter många väljare ändå haft mot den starkt
polariserande – både älskade hatade – Cristina, som nu nöjde sig med
vicepresidentposten.
(Cristina Fernández de Kirchner gav 2019 ut sin självbiografi,
Sinceramente, [Uppriktigt]. Att hon alltjämt har många anhängare visas av
att boken snabbt sålde i över 300 000 exemplar.)
Formellt äger presidentskiften i Argentina rum den 10 december.
De första utmaningarna för den nyvalde presidenten kommer att bli att
stoppa ett fortsatt valutautflöde, stärka tilltron till peson och få hejd på den
galopperande inflationen. Med hela peroniströrelsen enad bakom sig finns
det möjligheter att Alberto Fernández kan lyckas.

