Vilsack med stor erfaring i
spidsen for US-landbruget
Han var landbrugsminister i otte år under Obama – nu indtager han igen stolen og vil arbejde for
den fattige befolkning i landbrugsstaterne.

Erfaringen kommer til at råde, når USA’s nye landbrugsminister tiltræder sit embede her i januar.
Det bliver den 70-årige demokrat Thomas James Vilsack, som indtager nøglepositionen i det
amerikanske landbrugsministerium her i januar.

I 1998 blev Tom Vilsack den første demokratiske guvernør
i landbrugsstaten Iowa, som indtil da kun havde haft
republikansk ledelse i 30 år. Han var guvernør frem til
2007, var præsidentkandidat, men trak sig, og var den
længstsiddende minister under Barack Obama i otte år
frem til 2017, hvor han var i spidsen for
landbrugsministeriet.
Han har i de sidste fire år været chef for
mejeriorganisationen US Dairy Export Council, og både
landbrugsorganisationer og fattig-organisationer har budt
ham velkommen.

Kender landmændene
Tom Vilsack er et af flere eksempel på, at Joe Biden omgiver sig med erfarne, loyale og kendte
rådgivere. Tom Vilsack kender ministeriet, og han kender de landmænd, som har kæmpet en hård
kap under Trumps handelskrige og problemer med at sikre fødevareproduktionen under corona.

For få lyttede
Som tidligere guvernør I Iowa har Tom Vilsack sammen med hustruen Christie gjort et stort
benarbejde for Joe Biden under præsidentvalget. Han har gennem årtier arbejdet for, at

demokraterne skulle gøre mere for landbrugsområderne i USA, og han har siden fortalt, at hans
otte år som landbrugsminister gav masser af arbejde med at sikre støtte til de fattige områder.
Han har samtidig kunnet konstatere, at han alt for ofte ikke kom igennem med sine krav. At Trump
vandt præsidentvalget for fire år siden, bliver vurderet til at hænge sammen med, at netop
indbyggerne i de fattige stater skiftede side og stemte republikansk i et oprør mod Washington.

Vil tilbagerulle indgreb
Vilsack fik som minister bl.a. sikret et økonomisk hjælpeprogram med milliardstøtte til sorte
landmænd, så de kunne blive på deres ejendomme. Hans udnævnelse er dog blevet mødt med at
ønske om mere diversitet i toppen af regeringen – det har hidtil – bortset fra to gange i 120 år kun været hvide ministre, som har styret landbrugsministeriet.
Vilsack har i forbindelse med udnævnelsen understreget, at der kan gøres meget for at
modarbejde racisme i landområderne, og at det demokratiske parti faktisk har masser af gode
budskaber til den fattige befolkning, men hidtil har undladt at gøre noget. Han vil som noget af det
første tilbagerulle mange af de indgreb, som republikanerne har gennemført – det handler blandt
andet om hjælpeprogrammer, som er blevet fjernet.

Skrøbelighed
Tom Vilsack mistede I 2017 et barnebarn, som døde af en voldsom influenza, og Joe Bidens
omsorg for familien berørte ham dybt:
”Vi er begge en del af en skrøbelighed, som vi ikke har ønsket”, sagde han efterfølgende.

