Vänsterpress om primärvalen i USA
– slutet av mars 2016
De aktuella amerikanska primärvalen har pågått i två månader. De trender som
tidigt visade sig har i stort sett fortsatt
Bland republikanerna leder Donald Trump stort, med Ted Cruz på andra plats, följt
av John Kasich, medan Marco Rubio har dragit sig ur.
Bland demokraterna återstår bara två kandidater, Hillary Clinton som leder, och
Bernie Sanders som fortsätter att skörda framgångar. De som trodde att det i stort
sett var klart att Clinton skulle ta hem nomineringen har fått sig flera tankeställare.
Sanders vann t ex med skrällsiffror (mellan 70 och 82 %) i de senaste primärvalen i
Alaska, Hawaii och Washington.
Se även: Vänsterpress om de första primärvalen i USA 2016 (februari) och
Vänsterpress om primärvalen i USA – mars 2016
Martin Fahlgren 2/4 2016
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Flamman
”Socialism inte längre fult i USA”
Anne-Li Lehnberg
Flamman 24/3 2016

Från vänster Calvin Priest, Alex Merlo och Alp Altinörs.

Breda vänsterallianser och ett nytt gryende intresse för socialism. Men
också förtryck, repression och vikten av internationell solidaritet. Det är
erfarenheterna från socialister i USA, Spanien och Turkiet.
Något har hänt i USA på senare tid. Socialism ses inte längre som ett fult ord. I alla
fall inte om man ska tro Calvin Priest, från det socialistiska partiet Socialist
Alternative. Partiet har valt att stödja Bernie Sanders presidentkampanj. Det var för
att tala om den som Calvin Priest var i Sverige på Motståndsforums seminarium i
fredags.
– Faktum är att Hillary Clintons kampanjmakare inte har attackerat Sanders för att
vara socialist. De testade det och det fungerade inte. Det gjorde bara att intresset för
Bernie Sanders växte.
2015 var ”socialism” det mest uppslagna ordet i online dictionary, enligt Priest. Med
krav på 15 dollar i minimilön och sneglande på skandinavisk socialdemokrati har
Bernie Sanders dragit många väljare bland unga och arbetarklassen.
Nyligen förlorade Sanders primärvalet i fem delstater. Det finns en stor press på
honom från demokratiskt håll att dra tillbaka sin kandidatur. Men trots att Calvin
Priest säger att Sanders kampanj kan ha nått gränsen för hur framgångsrik den kan
vara inom det demokratiska partiet hoppas han att Sanders kommer att fortsätta
ända in i november. Kanske som fristående kandidat.
– Bernie Sanders supportrar i alla delstater vill få en chans att rösta på honom. Det
är viktigt att arbetarklassen får rösta på en kandidat som representerar dem.
Calvin Priest varnar även för risken att väljare proteströstar på Donald Trump. Han
tror att Bernie Sanders är den kandidat som kan kanalisera ett missnöje med vad
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man uppfattar som ”etablissemanget”, dit Hillary Clinton anses tillhöra.
– Alla undersökningar visar att Bernie Sanders är den bästa kandidaten mot
republikanerna.

Internationalen
”Bernie Sanders har populariserat begreppet socialism i USA”
Per Leander
Internationalen 25/3 2016

Calvin Priest från Socialist Alternative i Seattle.

Direkt från USA, där Demokraternas primärval just nu utkämpas mellan
etablissemangets Hillary Clinton och uppstickaren Bernie Sanders, kommer Calvin
Priest från Socialist Alternative i Seattle. Han är aktiv i Sanderskampanjen, och
hoppas att senatorn från Vermont som kallar sig själv demokratisk socialist ska bli
USA:s näste president.
– Sanders framgångar kommer inte från ingenstans, utan är ett resultat av kapitalismens pågående kris som har drabbat de flesta i USA hårt, säger Calvin Priest.
När Barack Obama blev president 2008 kände många en stor entusiasm. Men de blev
snart besvikna, vilket ledde till en ny våg av protester mot orättvisorna i USA, som
Occupy Wall Street och Black Lives Matter. Sanders, med sin retoriska udd riktad
mot miljardärerna på Wall Street, är också en del av denna rörelse och han har
populariserat begreppet ”socialism” i USA, menar Calvin Priest.
Ordet socialism var ett av det mest sökta ordet på Google i USA förra året, vilket
visar hur nytt det här uppvaknandet är.
– Socialism är ett nytt och positivt ord för de flesta amerikaner. Det är inte längre en
barriär utan ger inspiration. Undersökningar visar att majoriteten av de unga i USA
skulle föredra socialism över kapitalism idag. Det är också märkbart att Hillary
Clinton aldrig vågar kritisera Bernie Sanders för att han är socialist. Det vore helt
enkelt otaktiskt, säger Calvin Priest.
– Trots att Sanders snart är 75 år gammal så har han sitt starkaste stöd bland
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ungdomar. Men han har också ett starkt stöd bland arbetare. De fackföreningar som
är direkt medlemsstyrda har gått ut i stöd för Sanders, medan de fackföreningar som
är toppstyrda stödjer Hillary Clinton.
Samtidigt påminner Sanders socialism mer om svensk socialdemokrati än om riktig
socialism, menar Calvin Priest.
– Sanders vill inte ha någon riktig revolution mot kapitalisterna, säger han.
Det finns också klara begränsningar för vad Sanders kan åstadkomma inom ramen
för det Demokratiska partiet, menar Calvin Priest, vars organisation Socialist
Alternative hellre hade sett att Sanders ställde upp som en självständig tredje
kandidat i presidentvalet.
– Men vi är inga sekterister, så vi stödjer honom i kampen för att bli Demokraternas
ledare. Nu leder Hillary, och Obama har försökt få Sanders att ge upp, men han har
gjort klart att han tänker fortsätta sin kampanj tills primärvalen är över, och det är
bra. Men vi uppmanar honom att fortsätta ännu längre och ställa upp i valet i
november som en tredje kandidat om han inte blir Demokraternas ledare. Men tyvärr
har Sanders sagt att om han förlorar primärvalet ska han ge sitt stöd till Hillarys
presidentkampanj, berättar Calvin Priest.

Räkna inte ut Bernie Sanders
Emma Lundström
Internationalen 30/3 2016

Det har varit mycket tal om momentum i det amerikanska primärvalet. Varje gång
det har gått dåligt för Bernie Sanders har det varit ett överflöd av artiklar och
politiska kommentarer som pekar på att det nu är kört för den socialistiske senatorn
från Vermont och hans gräsrotsrörelse eftersom ”momentumet” gått förlorat. Varje
gång det har gått bra har det bara mumlats om en viss framgång i texter prydda av
bakvända rubriker som istället fått det att framstå som att det egentligen är Hillary
Clinton som vunnit. Efter Demokraternas valfusk i Arizona och Sanders oförutsedda
förlust i Ohio bestämde sig en unison kör av Clintontrogna mediepersoner för att
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Sanderskampanjen tappat momentum för gott. Hillary Clinton började bete sig som
att hon redan har vunnit.
Men oberoende prognoser och opinionsundersökningar sade något helt annat. Allt
har tytt på att det är först nu som Sanderskampanjen börjar vinna mark på allvar.
När det gäller förlorat momentum hade det räckt med en liten tillbakablick till
Sanders seger i Michigan för att inse att en dipp i momentum inte är samma sak som
en upplöst gräsrotsrörelse. Det är stor skillnad på massrörelsen bakom Sanders och
Clintons Wall Street-finansierade reklamkampanj. Luften kan fort gå ur reklam, det
tar betydligt längre tid för den att gå ur en rörelse.
Så kom då lördagens val i Washington, Alaska och Hawaii. Enligt de flesta
medierna hade Sanderskampanjen noll momentum. Och vad hände? Storseger. Mer
än stor. Massiv. I Washington fick Sanders 73 procent av rösterna, mot Clintons 27. I
Alaska gick det ännu bättre, där valde 82 procent att lägga sin röst på Sanders, medan
bara 18 procent valde Clinton. Hawaii gav Sanders 70 procent av rösterna och Clinton
30. Inte ens CNN och Washington Post kunde skriva bort en sådan seger helt och
hållet.
Bernie Sanders leder återigen i de nationella mätningarna och han knappar in på
Hillary Clinton vad gäller delegater. I nuläget har hon bara omkring 230 reella
delegater mer än han. Det är viktigt att understryka ordet ”reella” eftersom Clintonkampanjen och all media knuten till den och till etablissemanget i DNC, Democratic
National Committee, gör allt för att vi ska få uppfattningen att superdelegaterna är
vanliga delegater.
En superdelegat är en högt uppsatt partiföreträdare för Demokraterna. Superdelegaten har rösträtt vid partiets konvent och räknas inte in bland de delegater som
varje delstat har tilldelats efter statens folkmängd. De kan på förhand ta ställning i
valet utan att ta hänsyn till väljarna i sin egen delstat.
Men saken är den att superdelegaterna kan byta åsikt när de ser vem som är på väg
att segra. De som vid det här laget har gått ut med sitt stöd till den ena eller andra
kandidaten kan alltså ändra sig när som helst. I valet 2008 pendlade superdelegaterna fram och tillbaka mellan Clinton och Obama.
De superdelegater som Clintonkampanjen hela tiden räknar in i sitt totala antal delegater används som maktmedel. Det skenbart höga antalet delegater får Hillary
Clinton att framstå som absolut vinnare. Det pinsamma är att så pass många journalister rapar upp delegatinformationen från Clintonkampanjen som objektiva fakta.
Bernie Sanders har uppmanat superdelegaterna att lyssna på folket i sina respektive
delstater istället för att rösta med makten inom partiet.
Det totala antalet ”vanliga” delegater som behövs för att vinna är 2 383.
Ju längre in i primärvalet vi kommer ju tydligare blir det att Donald Trump
kommer att stå som Republikanernas presidentkandidat. Precis som i USA finns det i
Sverige en ganska omfattande uppfattning att Hillary Clinton är den enda presidentkandidaten som kan vinna mot honom. Det är en myt utan verklighetsförankring.
Sanningen är att de nationella opinionsundersökningarna visar att Bernie Sanders är
den som kan vinna stort mot Trump, i nuläget med 17,5 procent. Sedan flera månader
tillbaka ligger Sanders bättre till än Clinton i förhållande till Trump. På ett plan är det
så enkelt som att Trump under en tv-sänd presidentvalsdebatt inte kan be Bernie
Sanders att plocka fram sina Goldman Sachs-tal eftersom han inte har några.
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Men Clintonkampanjen har fler problem. En skribent i Huffington Post beskrev det
häromdagen som att den befinner sig i politisk kvicksand.
Hillary Clinton ska snart intervjuas av FBI angående e-mailskandalen. Statliga
åklagare ska förhöra henne. Det finns jurister som menar att Clinton kan komma att
hamna i fängelse.
Förutom detta visar nio av tio nationella opinionsundersökningar att amerikaner har
en negativ syn på Hillary Clinton. Enligt Huffington Post anser 64 procent av de
amerikanska kvinnorna att hon varken är ärlig eller trovärdig.
Opinionsundersökningarna visar att 78 procent av amerikaner mellan 18 och 44 år
föredrar Bernie Sanders. Unga feminister väljer honom framför att få en första
kvinnlig president. Så mycket som 61,4 procent av kvinnorna mellan 18 och 29
föredrar senatorn från Vermont.
CNN och andra Clintontrogna
medier har framställt gräsrötterna i
Sanderskampanjen som unga vita män
och hävdat att den har ett minoritetsproblem. Detta har väckt allt större
irritation och ilska och resulterade de
senaste dagarna i en storm i sociala
medier under hashtaggen
”#BernieMadeMeWhite”, där Berniesupportrar som inte identifierar sig
som vita visar att mediebilden är fel.
Den afroamerikanske författaren Leslie
Lee III, som lanserade hashtaggen, ville rikta fokus mot den felaktiga mediebilden av
Sanderskampanjen. I en intervju säger han att det är kränkande mot alla de människor som inte identifierar sig som vita, och mot alla de kvinnor som stödjer Sanders.
Innan Bernie Sanders senaste segrar var det en hel del gräsrotsaktivister som tyckte
att han skulle ställa upp som oberoende kandidat istället, möjligen för Green Party.
Det finns många anledningar till varför det inte är en god idé. Dels skulle det
innebära ett svek mot alla människor inom Demokraterna som upplever att de
äntligen fått en presidentkandidat som står för deras politiska principer och ideal.
Det riskerar också att sätta Bernie Sanders i en omöjlig position där han inte kan
vinna utan istället gör en Ralph Nader genom att ta så pass många röster från Clinton
att hon förlorar mot Trump.
Primärvalet rullar nu vidare i nordöstra USA. Den 5 april är det val i Wisconsin.
Det kan vara avgörande för Berniekampanjen. Industridelstaten i mellanvästern har
en lång historia av progressiv aktivism och kämpar i dagsläget med näbbar och klor
för de få arbetarrättigheter som finns kvar. Guvernören i Wisconsin, Scott Walker, är
mot höjd minimilön, mot fackföreningar och mot kvinnors rätt att bestämma över
sina kroppar. De knepiga vallagarna i Wisconsin kan göra det svårt för ett stort antal
människor att rösta, däribland de unga väljarna, Bernie Sanders kärntrupper.
En vinst i Wisconsin är en vinst bland arbetarklassväljarna som Hillary Clinton hela
tiden försöker vinna över genom att plocka ut valda delar av Sanders politiska
program och låtsas som att hon alltid har varit progressiv och på arbetarnas sida.
Flera av de primärval som är i antågande är så kallade slutna primärval, vilket
innebär att oberoende väljare som inte är knutna till något parti inte får rösta. Det
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kan innebära problem för Bernie Sanders som vinner dessa väljare i de öppna
primärvalen.
Den 19 april är det val i Clintons hemdelstat New York. Mellan den 10 och 20 mars
registrerade sig 41 000 nya väljare i delstaten. 20 000 av dessa är förstagångsväljare.
Det bäddar för ett stort antal röster på Bernie Sanders. Sanderskampanjen vill ha en
tv-sänd debatt innan valet i New York men Clintonkampanjen har vägrat, bland
annat med ursäkten att Bernie Sanders måste ”ändra ton” innan det blir fler debatter.
Nu verkar det ändå som att hon kanske har gett med sig, ett resultat av de senaste
dagarnas omfattande kritik mot hennes debattovilja.
Åter till idén om momentum. Om vi ska tala om momentum när det gäller Sanderskampanjen så ska vi tala om de människor som varje dag bygger rörelsen. De visar att
det som nu sker i USA inte är något tillfälligt och tandlöst litet försök. Det är ett uppror med krav på verklig förändring och med syfte att ändra den politiska och sociala
ordningen i landet. Det är en politisk revolution, och som varje revolution har
rörelsen ögonblick av stor symbolisk betydelse. Som under ett tal i Portland den 26
mars då en liten fågel flög upp och satte sig på Bernie Sanders talarstol. Fågeln har nu
fått en egen hashtag ”#BirdieSanders”.
Som den populäre amerikanske bloggaren Shaun King skrev strax efter händelsen så
är det fantastiskt att – i en tid när det politiska landskapet är så pass destruktivt och
fyllt av korruption och pengar – se en politiker bli så hänförd av en fågel och tala om
den som ett tecken på världsfred och ett slut på alla krig.
Bernie Sanders har momentum. Han har momentum för att han talar om sådant som
andra politiker har avfärdat som ouppnåeliga drömmar.

Offensiv
Sanders valsegrar ger ny energi
Arne Johansson
Offensiv 30/3 2016
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Bernie Sonders svepande primärvalsegrar i tre Stilla havsstater över
Hillary Clinton lördagen före påsk ger nytt momentum och hundratusentals nya bidragsgivare.
Att han skulle kunna vinna i västra USA efter de två senaste segrarna i Idaho och
Utah var inte oväntat. Men de breda marginalerna till Hillary Clinton på över 40
procentenheter i alla tre delstater måste ha chockat det Demokratiska partiets
etablissemang, då Sanders vann med 70 procent av rösterna i Hawaii, med 82
procent i Alaska och med 73 procent i den folkrikaste av dem, Washington State.
Därmed har Clintons ledning krympt med 35 direktvalda delegater till 268. Efter
halva loppet är ställningen 1 243-975. Det betyder att Sanders skulle behöva vinna
med i snitt 58 procent i de delstater som återstår för att vinna majoriteten av de
direktvalda delegaterna. Det blir oerhört tufft och tycks osannolikt, om än inte helt
otänkbart.
”Det här är vad momentum betyder. Låt ingen påstå att vi inte kan vinna nomineringen eller det allmänna valet”. utropade Sanders när Washingtons resultat stod
klart.
Klart är att Unders nu har råd att ta striden hela vägen till sommarens partikonvent.
Det betyder närmast strid på kniven med stärkt kassa och moral för Sanden inför
primärvalcirkusens fortsättning i Wisconsin den 5 april och Wyoming den 9 april.
Skulle Unders vinna även där kan detta bli en katapult för fortsatt moment= inför
nästa och kanske avgörande supervaltisdag den 19 april då både den näst största
delstaten New York, där Clintons valhögkvarter är beläget, och stora Pennsylvania
röstar, liksom dc mindre staterna Maryland. Connecticut, Rhode Island och
Delaware. Det kan i så fall bli mycket laddade val. Så mycket att Clinton nekar
Sanders
en debatt i New York och partietablissemanget redan nu varnar honom för att splittra
Demokraterna genom att alltför hårt angripa Hdlary Clinton för till exempel hennes
stöd till kriget i Irak, ovilja att ta avstånd från fracking och nära band till Wall Street.
An d långe har Clinton ett klart övertag i New York, men om nya segrar för Sanders i
Wisconsin och Wyoming läggs till de tre senaste kan en Michiganliknande upphämtning inte helt uteslutas. varefter i så fall Kalifornien kan bli avgörande för vem sons
vinner flest röster i primärvalet.
Men det räcker inte. Allra mest polariserande med betydelse för USA:s framtida
politiska karta skulle situationen kunna bli om Unders mot alla odds skulle stå med
flest direktvalda delegater på partikonventet, men etablissemanget ändå skulle
avgöra genom att låta de 15 procenten icke valda ”superdelegaterna” som partiledare,
senatorer, kongressledamöter och guvernörer avgöra. Dessa, som kan rösta hur de
vill, antas i de flesta fall stödja Hillary Clinton.
”De kommer i så fall att stå inför mycket svåra beslut”, säger Sanders och pekar
särskilt på de som representerar delstater där den stora majoriteten har röstat på
honom själv.
Men Sanders står själv inför ett svårt val: Att punktera en stor del av den entusiasm
som hans egen kampanj har byggt upp bland unga, fattiga och arbetande genom att
som han tidigare sagt stödja Clinton om hon vinner på partikonventet - eller att bryta
upp från etablissemangets tvåpartisystem och följa Kshma Sawants och Socialist
Alternatives uppmaning att ta striden som oberoende ända till november.
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”När vi kämpar, vinner vi!”
Redaktionen
Offensiv 30/3 2016
Socialisten Kshama Sawant talade förra fredagen på Bernie Sanders
hittills kanske allra största valmöte, kvällen innan Washington States
väljare levererade en jätteseger för Sanders med 73 procent av rösterna.
Uppskattningsvis 30 000 kom till Seattles basebollarena Safeco Field.
”Naturligtvis har Sanders i Seattle-området något av en hemmaplansfördel, som
konkurrerar med Clinton på samma tuva som två gånger har valt Socialist
Alternatives Kshama Sawant till Seattles kommunfullmäktige1 (en av nio i stadens
styrelse, Offensivs anm.)”; skriver CWI-sympatisörerna i Socialist Alternative på sin
hemsida.

Innan Bernie intog scenen talade Kshama Sawant och efterlyste en ”nytt parti för de
99 procenten.” Det här är vad hon sa till tiotusentals jublande mötesdeltagare på
Safeco Field:
”Seattle, är ni redo för en politisk revolution? Är ni redo att välkomna Bernie Sanders
till den första större staden som vann 15 dollar i minimilön?
Mitt namn är Kshama Sawant. Jag är staden Seattles socialistiska kommunfullmäktigeledamot. Jag valdes utan att ta emot ett enda öre av företagens pengar,
genom an kräva 15 dollar i timmen och ställa upp som en oberoende kandidat mot
företagsetablissemanget.
Vår gräsrotskampanj var fokuserad på frågan om 15 dollar i timmen, något som det
politiska och företagsetablissemanget hånade. Men vi vann. Vet ni varför vi vann?
Eftersom vi organiserade! Eftersom arbetarna i Seattle organiserade.
Kshama Sawant är den första socialist som vunnit ett val som gäller hela staden Seattle sedan Anna
Louise Strong 1916 valdes till skolstyrelsen och den första socialist som valts till kommunfullmäktige
sedan A. W. Piper 1877!! – Red anm
1
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Eftersom: När vi kämpar, vinner vi! [utropades flera gånger]
I november förra året blev jag omvald trots att en halv miljon dollar av företagens
pengar satsades mot oss. Det är vad Bernies kampanj handlar om: att kämpa emot
och kasta ut företagspolitikens regelbok.
Systrar och bröder, vi måste stå enade mot miljardären Donald Tramps intolerans,
kvinnohat och islamofobi. Men låt oss vara tydliga, Tramps avskyvärda kampanj
kommer inte från intet. Den växer ur det träsk av rasism och sexism som företagspolitiken simmar i.
Låt oss säga vad vi står för högt och tydligt: Black Lives Maner!
Systrar och bröder, det är bara 90 företag som har orsakat nästan två tredjedelar av
de globala koldioxidutsläpp som bränner upp vår planet.
Detta är en produkt av de gigantiska casino-spekulationer som har skapats av Wall
Streets rånare. I detta system är marknaden Gud och allt offras på profitens altare.
Framtiden för vår planet kräver att vi demokratiskt beslutar hur man använder
resurserna i dessa gigantiska företag genom att ta dem till demokratiskt offentligt
ägande. Det är vad demokratisk socialism är - att sätta människor och planeten före
vinsten!
Vi behöver en president som kämpar för arbetande människor, för facket och för
invandrare. Vi behöver INTE en president som har tagit emot miljontals dollar från
Wall Streets banker!
För som Bernie säger är det inte kongressen som reglerar Wall Street, utan de som
kontrollerar kongressen. Stora företags fonder kontrollerar dessa partier. Jag håller
med Bernie, vi måste tänka stort och utanför boxen.
Vi behöver ett nytt parti bestående av de 99 procenten och vi behöver kandidater som
överallt kämpar för vad Bernie efterlyser: 15 dollar i timmen, sjuk- och hälsovård för
alla och fri utbildning.
Jag vill känna the Bern (hettan) till november, vill ni?
Vi måste bygga en revolution som verkligen kan ta vårt land ur miljardärernas händer
till de arbetande människornas händer.”

