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Viceværten
Darnell
Wainwright
har hentet sin
madpose igen
i dag hos
velgørenhedsorganisationen
Bread for
the City i
Washington.
Pga. stigende
inﬂation har
han svært
ved at få sin
økonomi til
at hænge
sammen.
Foto: Matias
Seidelin

Stigende
priser
rammer
USA’s fattige
Oven på et år med corona har de
fattige i USA fået et nyt problem.
Nu bliver de ramt af stigende
priser på mad. Viceværten Darnell
Wainwright siger, at han ikke
længere kan overleve uden hjælp.
USA’s præsident er igen i modvind.
MATIAS SEIDELIN

Jyllands-Postens korrespondent
matias.seidelin@jp.dk

WASHINGTON

Darnell Wainwright er en stolt mand. Det
siger han selv, mens han står og roder rundt
i posen med madvarer, som han lige har fået
af velgørenhedsorganisationen Bread for the
City foran dens kommunalt udseende bygning i bydelen Shaw i hjertet af Washington.
Han hiver et salathoved op af den brune
papirspose. Det er stort og rundt, men han
kan godt have det i sin hånd.
Der er også nogle tomater og en færdigret
med oksekød og nogle rosiner.
Han kommer her hver dag. Også selv om
han siger, at han har forsvoret aldrig at
vende tilbage. Han har jo sin selvrespekt og
vil helst klare sig selv, men det kan han ikke
længere. Heller ikke denne onsdag, hvor han
igen ikke kan få pengene til at slå til.
Darnell Wainwright er en af de mange, der
er ramt af den stigende inﬂation i USA.
Allerede i sidste måned kunne avisen Wall
Street Journal fortælle, hvordan ﬂere og
ﬂere særligt lavtlønnede amerikanere bliver

kastet ud i økonomisk fattigdom pga. de
højere leveomkostninger i landet. Inden for
de seneste 12 måneder er priserne i USA i
gennemsnit steget med 5,4 pct., hvilket også
har fået priserne på helt almindelige dagligvarer som eksempelvis ﬁsk, fjerkræ og æg til
at stige.
Det samme gælder priserne på elektricitet,
gas og husleje.
Ja, selv biler i bilens og frihedens eget
hjemland er steget markant i pris, ligesom
benzinen er det. Og det kan mærkes, når
man som den 54-årige Darnell Wainwright
lige nu kun tjener 30 dollars om ugen på sit
arbejde som vicevært i en af Washingtons
allerfattigste bydele, Anacostia, hvor han
selv bor.
»Så kan man altså ikke få pengene til at slå
til. Det kan man ikke. Og det er derfor, jeg
nu siger, at politikerne har lavet rod i den,«
siger han og kigger træt ud i luften.
En gang i mellem supplerer han op med at
gøre rent, men det er stadig ikke nok, siger
han.
Foran ham står en mand og råber noget
uforståeligt. Han humper, og hans sorte
joggingbukser er ved at falde ned om hans
næsten blottede numse. En anden ryger
desperat på det sidste af en krøllet smøg.
Hans trance-lignende øjne er underligt
mørke og huden slidt som en læderbold.
Det er formentlig stoﬀer eller alkohol, der
får ham til at se sådan ud. En hjemløs, der er
blind, råber, at han ikke vil fotograferes.
Og så er der altså Darnell Wainwright.
Han er langt mere præsentabel end de andre, der den dag har stillet sig op i køen for

at få mad. Også selv om hans skotskternede
tøj får ham til at stikke ud fra mængden.
Han siger, at hans søn går på college. Det er
derfor, at han er en stolt mand. Han vil gerne vise sønnen og resten af familien, at han
godt kan klare sig selv. Også selv om det er
umuligt, når maden nu er blevet så dyr.
»Først var der coronakrisen, og nu
kommer så det her oveni. Det virker helt
meningsløst,« siger han.

En ond spiral
Tendensen med den stadigt stigende
inﬂation har stået på i ﬂere uger.
Det begyndte i sommer, da det økonomiske opsving efter nedlukningerne under
coronapandemien tog fart. Siden spredte
prisstigningerne sig som en ond spiral rundt
blandt USA’s stadigt mere og mere forvirrede befolkning. De ﬂeste havde troet, at
coronapandemien ville blive aﬂøst af en
økonomisk fest.
Men i stedet kom inﬂationen.
Forklaringen er ifølge økonomerne, at der
er gået koks i verdens forsyningslinjer.
F.eks. står der ifølge mediet CNN Business
lige nu 200.000 containere med varer
opmagasineret i havnebyen Los Angeles
på USA’s vestkyst. Bliver de ikke bragt ud,
stiger priserne på de eksisterende varer
endnu mere, lyder det fra økonomerne.
Det samme gør lønningerne, men ikke
nok til, at folk kan betale for de stigende
leveomkostninger, og sådan kan man blive
ved.
I denne uge udtalte ﬁnansdirektøren for
Unilever, Graeme Pitkethly, at den giganti-

Først var der coronakrisen, og
nu kommer så det her oveni.
Det virker helt meningsløst.
DARNELL WAINWRIGHT,
VICEVÆRT

ske fødevare- og sæbekoncern forventer at
hæve sine priser med i gennemsnit 4,1 pct. i
tredje kvartal i år pga. efterspørgslen på de
mest basale råvarer overalt på jordkloden.
»Vi forventer, at inﬂationen vil være højere næste år end i år,« sagde han til Reuters.
Det samme forudser ﬂere andre topchefer.
Resultatet ser man lige midt her på gaden
i Washington denne onsdag formiddag, hvor
Darnell Wainwright endnu en gang tager fat
om madposen og sjosker hjem, ligesom ﬂere
andre gør det den dag, mens vi er på besøg
hos Bread for the City i Washington.
Der er nemlig intet, der tyder på, at prisstigningerne stopper, og gør de ikke det, bliver det fatalt for de fattige, lyder advarslen.

Madposer på himmelﬂugt
Trazy Collins er leder af Bread for the Citys
afdeling for mad og tøj i Shaw i Washington.
Det er hende, der står for at få gratis mad
og tøj frem til Darnell Wainwright og de andre fattige mennesker i byen. På en normal
dag deler organisationen op mod 1.000
madposer ud. Det er dobbelt så mange som
før coronakrisen, og intet tyder på, at det tal
vil stoppe sin himmelﬂugt, siger hun.
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MED
A
TEM AVIS OM
SPIRITUOSA

TILBUD 21.10.–17.11.21

INFLATION
Ination deneres som
en generel stigning af
prisniveauet over en
bestemt periode. Når
priserne stiger, bliver
pengene mindre værd,
hvilket vil sige, at det bliver
dyrere for den enkelte
forbruger at opretholde sin
normale levestandard.

Tuborg Julebryg
5,6 % vol. alk.,
24 dåser à 0,33 l
1 l = 10,10 DKR

5.11.

Sædvanligvis betyder det,
at folk forbruger mindre,
fordi deres købekraft bliver
mindre.

24 DÅSER

I dette tilfælde er inationen
ledsaget af mangel på
arbejdskraft.

79

Det betyder, at lønningerne
også stiger, hvilket driver
priserne på varer endnu
højere op.
Kilder: Wall Street Journal
og Washington Post

FÅS
FRA DEN

99
DKR

TILBUDSPRIS
10,68 EUR

Tullamore Dew

Tuborg Pilsner

Irish Whiskey,
40 % vol. alk.,
1l

Forskellige slags, 0–5,6 % vol. alk.,
3 x 24 dåser à 0,33 l
1 l = 7,79 DKR

3 KASSER
FLASKE

Udenfor fortsætter madudleveringen
denne onsdag med uformindsket kraft.
Madposerne står linet op på rad og række,
klar til enten at blive bragt ud eller at blive
hentet.
Sidste år faldt antallet af folk, der lever
under USA’s fattigdomsgrænse fra 11,8 pct,
til 9,1 pct. Men ifølge økonomerne skyldtes
det kun de hjælpepakker, som Det Hvide
Hus udstedte som følge af coronapandemien.
Fortsætter priserne med at stige, vil det
puste yderligere til bålet, sådan at stadig
ere må ty til at få hjælp for at klare sig
gennem dagligdagen, advarer økonomerne.
Det samme siger kassedamen Jacqueline
Williams, som vi møder udenfor på gaden
foran Bread for the City. Hendes mand
arbejder i fødevarebranchen. Men selv
med to indkomster kan de pga. de stærkt
stigende leveomkostninger i USA ikke få
det til at løbe rundt.
»Når vi har betalt alle regningerne, har vi
simpelthen ikke penge til at købe mad for.
Der er simpelthen ingenting tilbage,« siger
hun.
Hun modtager indtil videre kun madposen fra Bread for the City en gang om
ugen. Men i år har hun også modtaget et
såkaldt feriegavekort på 75 dollars fra
Bread to the City til at forsøde sin ferie
med. Nu er spørgsmålet så, om det er nok.
Det tvivler hun på.
»Alt stiger i pris. Alt. Det er virkelig
frygteligt, men nu må vi se. Jeg håber, at
tingene vender til det bedre,« siger hun.
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99
DKR

99
DKR

SPAR OP TIL 10 %

SPAR OP TIL 18 %

17,36 EUR

24,70 EUR

Monster Energy

Coca-Cola eller Fanta

Forskellige slags,
12 dåser à 0,5 l
1 l = 15,00 DKR

Forskellige slags,
3 x 24 dåser à 0,33 l
1 l = 7,15 DKR

3 KASSER
FRIT VALG

KASSE

89

12 DÅSER

99
DKR

169

99
DKR

SPAR OP TIL 10 %

SPAR OP TIL 17 %

12,01 EUR

22,70 EUR

Diamond Hill

MANDAG–LØRDAG

Australien | Chardonnay, Shiraz Rosé, Cabernet/Merlot eller
Shiraz/Merlot. 13–14 % vol. alk., 3 l
1 l = 20,00 DKR

 KL 8–22
SØN- OG HELLIGDAGE

 KL 11–22
3l

STK.

59

99
DKR

SPAR OP TIL 19 %
8,01 EUR

Scandinavian Park Petersen KG
Scandinavian Park 13 · D-24983 Handewitt
Tlf +49 (0)4608 97165-0
Fax +49 (0)4608 97165-59
info@scandinavian-park.dk

scandipark.dk
/ScandinavianPark
/mrscanditv

 /mr_scandi
 gratis Wi-Fi

FL

»Mange oplever, at deres løn simpelthen
bliver udhulet. Det gælder særligt dem, der
får social sikring, og det er også derfor, at vi
forventer en stærk stigning i antallet af helt
almindelige familier, der skal have hjælp.
Det er frygteligt, men det er sådan, det er,«
forklarer hun, mens vi står og skuer ud over
de mange hundreder madposer på gangen
foran hendes kontor.
Organisationen blev etableret i 1974 og har
siden med private donorer i ryggen ekspanderet med sin helt egen sundhedsklinik og
et juridisk team, der hjælper de fattige, hvis
de kommer i klemme i systemet. Imidlertid
er det fødevarekrisen, der bekymrer Trazy
Collins mest. F.eks. har Bread for the City
pga. de stærkt stigende priser på det seneste
haft svært ved at skae fjerkræ.
»Vi følger markederne nøje, for på længere
sigt kan vi blive nødt til helt at opgive det,«
siger hun.
Forbrugerne venter ifølge en forbrugerundersøgelse fra universitetet i Michigan, at
priserne på madvarer det næste år vil stige
op til 4 pct. Det er det højeste niveau, siden
undersøgelsen første gang blev lanceret i
2013, og det vidner ifølge ere eksperter om,
at forbrugerne ikke har tillid til, at USA’s
præsident, Joe Biden, lige foreløbigt får bugt
med inationen.
Det kan Trazy Collins godt forstå.
»Jeg ville gerne invitere Biden herhen for
at vise ham, hvad der i virkeligheden foregår. For ærlig talt tror jeg ikke, politikerne er
klar over, hvor slemt det er«, siger hun og
nikker i retning af Det Hvide Hus nogle få
kilometer fra hendes kontor i Washington.
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Kommunikationsansvarlig
Kenrick Thomas hos
velgørenhedsorganisationen
Bread for the City viser
en af de mange poser
med mad frem. I alt deler
organisationen dagligt op
mod 1.000 poser ud.
De este af dem bliver bragt
ud af chauører fra Amazon.
Foto: Matias Seidelin

FRIT VALG

