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Han blev valgt på løftet om at forandre USA. ”Change We Can Believe In” lød det valgslogan, der

henrykkede både amerikanerne og resten af verden. I 2009 blev Obama indsat som Amerikas 44. præsident. 
Fem år er nu gået, siden Barack Obama blev taget i ed som præsident, og spørgsmålet er: Har han forandret

Amerika? 

I denne antologi søger skribenterne på Kongressen.com at give svaret. Ud fra såvel indenrigs- som
udenrigspolitiske vinkler ser de tilbage på Obamas første fem år ved magten og ser frem mod de kommende. 
Fem år med Obama – Forandring, vi kunne tro på? er den første antologi om Obama på dansk og kommer
hele vejen rundt om en præsident, til hvem forventningerne var så store, at de næsten var umulige at indfri.

Med forord af Mogens Lykketoft
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