Vänsterpress om USA-valet
– mitten av november 2020
Presidentvalet är nu genomfört och Biden har förklarats som segrare, även om inte alla röster
färdigräknats än och Trump vägrar godta att han förlorat. I stället hävdar han att det förekommit omfattande valfusk och försöker få domstolar att ogiltigförklara valresultaten i flera
stater. Hur detta kommer att sluta återstår att se.
De artiklar som återges kommentarer till presidentvalet och en del andra saker som hänt i
anslutning till detsamma.
Se även: Vänsterpress om USA – början av oktober 2020, Vänsterpress om USA – mitten av
oktober 2020, Vänsterpress om USA – slutet av oktober 2020 och Vänsterpress om USAvalet – början av november 2020.
Martin Fahlgren 12/11 2020
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Flamman
Utan vänstern kan centristerna hälsa hem
Per Björklund
Flamman 9/11 2020
Bernie Sanders hade kanske inte vunnit mot Trump, men hans rörelse bidrog till Joe
Bidens seger. USA-valet har därmed lärdomar även för svensk politik.
Eftervalsdebatter är ofta förutsägbara. När Hillary Clinton förlorade mot Donald Trump 2016
argumenterade vänsterdebattörer med kraft för att Bernie Sanders skulle ha lyckats bättre. På
samma sätt lyfts Joe Bidens seger fram av liberaler som ett bevis för att bara “anständiga”
politiker med centristisk politik kan besegra högerpopulismen. Vissa menar rentav att
Demokraterna nu måste göra sig kvitt den “radikala vänstern” för att förhindra att en ännu
mer extrem högerpolitiker än Trump tar makten om fyra år.
Vi kommer aldrig få veta hur en socialistisk senator från Vermont hade klarat sig mot Trump.
Det vi faktiskt vet är att Joe Biden vann. Men också att han inte gjorde det ensam.
För att få med sig den växande vänsterrörelsen inom Demokraterna gick Biden, som ansetts
tillhöra partiets mittfåra, till val på en politisk plattform som var betydligt mer radikal än
Hillary Clintons. Förutom sjukvårdsreform, ökat bostadsbyggande och andra välfärdsreformer
utlovade Biden att göra USA:s elproduktion fossilfri redan till 2035 och hela ekonomin
klimatneutral till 2050.
Att Biden vann genom att vara “inte Trump” är alltså långtifrån hela sanningen. Hans vänstersväng säkrade stöd från gräsrötter som på sin höjd kampanjade halvhjärtat för Clinton 2016,
men var också populär bland många väljare. Att USA – den kapitalistiska världens hjärta och
klimatförnekelsens förlovade land – faktiskt röstat för att återansluta till Parisavtalet och fasa
ut fossila bränslen är en viktig lärdom för alla som tvivlar på att klimatet kan vara en populär
fråga.
Trump besegrades inte av en perfekt motkandidat, utan av en koalition som inte är helt olik
det spretiga politiska block som de facto utgör det parlamentariska underlaget för Stefan
Löfvens regering. Lärdomen för svenska liberaler borde vara uppenbar: vill ni hålla Sveriges
motsvarighet till Trump borta från makten måste ni börja prata med vänstern. Att som
Centerpartiet insistera på att stänga ute Vänsterpartiet från inflytande och driva igenom
försvagad arbetsrätt och andra nyliberala reformer som knappt partiets egna väljare vill ha är
ohållbart. Det vore liktydigt med om Joe Biden tackat nej till Sandersanhängarnas stöd för att
istället driva sin egen smala agenda.
Men kanske finns lärdomar även för vänstern. De senaste årens vänsterdebatt har nästan
uteslutande handlat om att vinna tillbaka arbetarväljare som gått till Sverigedemokraterna,
vilket är logiskt eftersom det är förutsättningen för en stabil majoritet för vänsterpolitik på
sikt. En vanlig uppfattning som nyligen upprepades av den socialdemokratiska ideologen
Anne-Marie Lindgren, är att det därmed inte spelar någon roll om Vänsterpartiet vinner över
väljare från Socialdemokraterna eller drar S lite åt vänster så länge “borgerligheten inklusive
SD fortsätter att ha majoritet i riksdagen”.
Men om det är någon uppfattning som måste ifrågasättas efter Bidens vänstersväng – under
press från en växande vänsterrörelse – så är det just denna. Om det verkligen fanns ett borgerligt block där både Annie Lööf och Jimmie Åkesson ingår så skulle vi inte ha en Socialdemokratisk regering idag. I realiteten finns ett högerkonservativt block och ett mittenvänster-block
som förenas av motvilja mot det förra. Och en starkare vänster kan så klart förändra den
politiska dynamiken även om ställningen mellan blocken inte förändras på kort sikt. Bara det
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faktum att januaripartierna efter nästa val kan bli tvungna att söka aktivt stöd från
Vänsterpartiet för att få igenom sin budget skulle förändra förutsättningarna rejält.
Den viktigaste lärdomen från Trumps nederlag är just att vinden kan vända snabbt. Sverigedemokraternas växande stöd, Brexit och Trumps chockartade valseger 2016 har utgjort
ständiga referenspunkter för all politisk debatt. Högerpopulismen har stundtals framstått som
en ostoppbar våg. Men även om högerpopulismen som fenomen knappast försvinner för att
Trump lämnar Vita huset så är det en viktig påminnelse om att en politisk rörelses momentum
aldrig varar för evigt. Och särskilt inte en som bygger på att exploatera missnöje utan att
erbjuda reella lösningar eller göra något åt de systemfel som orsakar samhällets problem.
Breda, obekväma allianser för att stoppa reaktionära krafter kan därmed vara ett nödvändigt
ont på kort sikt. Men det andrum vi därigenom vinner måste utnyttjas maximalt för att bygga
upp vår rörelse – organisera, folkbilda och bygga närvaro i hela landet. Det är helt nödvändigt
för att verkligen vända den långsiktiga trenden.

En knapp seger bäddar för fyra svåra år för Biden
Jonas Elvander
Flamman 12/11 2020
Trots en historiskt illa omtyckt president, massarbetslöshet och en dödlig pandemi lyckades
Demokraterna inte vinna full kontroll av den politiska makten i USA. Internt har vänstern
gjorts till syndabock, men Bidens bakbundna händer beror snarare på partietablissemangets
inkompetens.
På lördagsmorgonen utbröt vilt firande i storstäder och förorter runtom i USA. Efter tre dygns
febrilt rösträknande utropades till slut Joe Biden till segrare i presidentvalet. Familjer dansade
på trottoarer, folk spelade musik i gathörn, ungdomar festade på hustak. Den orangea faran
hade neutraliserats, fascismen hade besegrats.
På Demokraternas parti-kansli var dock minerna inte fullt så muntra. Biden ser visserligen ut
att få 306 elektorsröster, det vill säga lika många som Trump fick 2016. Men med tanke på
Demokraternas självsäkra förutsägelser om att en ”blå våg” skulle svepa över landet kan
resultatet inte betraktas som annat än ett misslyckande.
I förra veckans val lyckades Biden vinna tillbaka de rostbältesstater som Demokraterna
tappade för fyra år sedan och lyckades även ta över traditionellt republikanska Arizona och
Georgia. Men i kongressen krympte demokraternas majoritet i representanthuset, och
kontrollen över senaten kommer nu att avgöras i två omval i Georgia i januari. Biden ser ut att
ha lyckats vinna över många republikanska väljare i förorter. Men dessa ser också ut att ha
röstat republikanskt ”down ballot”, det vill säga i samtliga andra val till olika församlingar
och ämbeten. Partietablissemanget kan så klart peka på att Biden fick det största antalet röster
i USA:s historia. Men de glömmer gärna att Trump i samma val fick det näst största antalet
någonsin – valdeltagandet har gått upp från 55 till 67 procent jämfört med förra valet.
Det tog mindre än ett dygn innan den interna syndabocksjakten började hos Demokraterna. I
ett videosamtal med kongressledamöter ska Demokraternas ledare i representanthuset Nancy
Pelosi ha anklagat vänstern i partiet för att deras radikala budskap kostade partiet röster och
äventyrade givna segrar i flera delstater.
Vänsterns frontfigur för Demokraterna i representanthuset, Alexandria Ocasio-Cortez, blev
dock inte svaret skyldig. I en tv-intervju i helgen gick hon till hård attack mot partietablissemanget och påpekade att alla partiets kandidater som stödjer idén om gratis allmän sjukvård
vunnit sina omval. En opinionsundersökning visade samma vecka att en majoritet av folket
stödjer det förslaget. Det kan alltså lika gärna beskrivas som att det var bristen på vänsterpolitik som höll på att kosta Demokraterna valet.
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Som efter varje större ekonomisk kris har Demokraterna nu tagit makten i USA. Men till
skillnad från 1932 och 2008 ser partiet ut att gå miste om kontrollen över båda kamrarna i
kongressen. Det innebär att Bidens regering kommer att vara bakbunden från dag ett. Hans
löfte att återansluta USA till Paris-avtalet lär bli omöjligt att uppfylla om Republikanerna
behåller kontrollen över senaten. Flera av de mer kontroversiella presidentiella dekret som
Biden har utlovat, såsom en skuldamnesti åt studenter, kommer säkerligen att stöta på patrull i
Högsta domstolen, som tack vare Trump nu har en ultrakonservativ majoritet. Biden kan
visserligen välja att utöka antalet domare i domstolen för att bryta dess konservativa
dominans. Men under valrörelsen sade han att han föredrar att tillsätta en kommission
bestående av medlemmar från båda partierna som ska studera saken. Frågan kan därmed
betraktas som död och begraven.
I och med att kongressen även måste acceptera presidentens ministerutnämningar är
sannolikheten att Bidens regering skulle ha någon som helst vänsterprägel i princip lika med
noll. Som ett brev på posten rapporterade New York Times i helgen att Republikanernas Mitt
Romney redan har erbjudits en roll i regeringen.
Valresultatet måste också analyseras från andra hållet: varför lyckades Trump så bra? Efter
fyra år av kaos och inkompetens valde över 70 miljoner väljare att rösta på honom – fler än de
som gjorde det 2016. Liberalernas favoritförklaring – att de flesta var dåligt informerade och
helt enkelt inte visste exakt vad de röstade på då – är inte längre giltig. En förklaring är att
många republikanska väljares ekonomiska situation i dag är bättre än den var för fyra år
sedan. Fram till i våras växte USA:s ekonomi i sällan skådad hastighet, och om pandemin inte
hade ägt rum är det troligt att Trump hade vunnit med stor marginal.
Vad innebär då valförlusten för Trumps politiska arv? Det är ännu oklart i vilken riktning
Republikanerna kommer att gå efter detta. För Republikanernas majoritetsledare i senaten,
Mitch McConnell, är resultatet troligen det bästa han kunde hoppas på: partiet behåller sin
kontroll över Högsta domstolen och senaten och slipper den oregerlige Trump. Men hos
Republikanernas gräsrötter kommer hatet mot Washington och den liberala eliten knappast att
avta. Och med en arbetslöshet på sju procent lär vreden snarare öka om inget görs. Om
McConnell lyckas blockera alla försök till ekonomisk stimulans för att undsätta de arbetslösa
är det inte omöjligt att trumpismen återkommer i nästa primärval under en annan banerförare.
Risken är stor att den då kommer att företrädas av någon långt farligare och mer kompetent än
Trump, någon som vet att utnyttja tillfället när maktens portar tillfälligt öppnas.

Internationalen
Trumpismen handlar om mer än Donald Trump
Ledare
Internationalen 12/11 2020
►Etablissemanget dumpar Donald Trump
►Det ger en ändrad politisk spelplan
►Det är dags att konfrontera systemet
Så Trump fick stryk till sist. Republikanska nyhetsankare och nyss så lojala partikamrater
lämnar honom i strömhopp. Varningarna om hur han skulle behålla makten genom kupp eller
processmygel verkar visa sig överdrivna. Om Trump erkänt förlusten när du läser den här
tidningen vet vi inte, men det är svårt att se hur han skulle kunna klamra sig fast vid makten
nu, ens med våldsmedel.
Alla utspel och den ständiga strömmen av försök att sprida paranoia och ifrågasätta valresultatet skadar så klart en redan undergrävd tilltro till den så kringskurna parlamentariska
demokratin, men de strategier som kanske räcker för att välta regeringar och valprocesser
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över ända i USA-imperialismens periferi räcker inte till i dess hjärta. Där finns alldeles för
starka intressen som drömmer om en återgång till det ”normala”.
Detta är egentligen långt ifrån bara bra nyheter. Att det finns en maktsfär, inte minst i det
militärindustriella komplexet, som fäller det slutgiltiga avgörandet i demokratiska processer
utan att själva kunna till- eller avsättas genom val säger en del om hur skyddad USA:s
ordning är mot varje försök att byta politisk väg – inte minst i progressiv riktning. Att Trump
åker ut, och kanske på ett ytterst förnedrande och ovärdigt vis är framförallt en förlust för den
radikala högern; för Proud Boys, Sverigedemokrater, Orbanister och alla andra nationalister
som vädrat morgonluft när chauvinism och naket maktspråk blivit politisk hårdvaluta världen
över. Mycket mer än så är det inte.
De omställningar vi behöver se för att kunna bromsa såväl klimatförändringarna som andra
akuta hot mot civilisationen (sådana som COVID-19 faktiskt kanske bara är en försmak på) är
endast möjliga att genomföra i ett demokratiskt samhälle om de paras med en progressiv
omfördelningspolitik. Om förlorade industrijobb kompenseras med klimatjobb. För i valet
mellan förlorad materiell grundtrygghet och havererad miljö väljer de flesta människor trots
allt mat på bordet imorgon, oavsett vilken framtid det leder till senare. Någon sådan politisk
insikt finns inte hos Biden och Harris, hur högt än SD-representanter och andra
stockkonservativa anklagar dem för att vara ”socialister”.
En korrekt politisk analys som görs på många håll just nu är att om Demokraterna inte börjar
lyssna på vänstern och omfamna dess politiska program så kommer utsikterna inför valet
2024 vara mörka. Därom råder ingen tvekan, men det råder heller ingen tvekan om att partietablissemanget skulle välja undergång före vänsterpolitik. All genuint progressiv politik
kommer att föras i opposition mot Joe Biden. Det enda vi får med honom är att den imperialistiska och nyliberala ordningen tar på sig masken igen och söker legitimitet i laga ordning
och en liberal grundsyn. Det betyder ingenting mer än att det åter finns någon slags spelplan
att förhålla sig till, något slags anständighetens minimum. När vi inte dagligen måste invänta
nyckerna från en patologisk narcissist innan vi kan sätta upp vår egen dagordning öppnar det
utrymmet för något mer. Då kan alla växande unga folkrörelser börja bygga för förändring.
Då kan alla tusentals erfarenheter av kamp och organisering som gjorts de senaste fyra åren
omsättas i något annat än självförsvar.
Trumpismen dör dock inte med Trumps avgång, för Trump är bara symptomet på en krisande
ordning, ja faktiskt en krisande civilisation. Skilsmässan mellan nyliberalismen och demokrati
är permanent. Så länge miljardärerna styr världen kommer alla vi andra fortsätta att förlora
makt och frihet, men en Demokrat vid makten innebär också att vapenvilan mellan USA:s
vänster och det demokratiska etablissemanget är bruten och det ger genklang världen över.
När alla stockkonservativa och Sverigedemokrater nu försöker sprida rädsla för att
Demokraternas vinst banar väg för socialism, låt oss kämpa för att besanna den farhågan. I
Blitzens London år 1940 formulerade George Orwell en politisk profetia, att världskriget inte
var en kamp mellan demokrati och diktatur, men att det skulle komma att bli det – helt enkelt
genom alla de politiska och sociala processer som en allierad seger skulle leda till.
Detsamma kan bli sant åttio år senare; Demokraternas vinst 2020 är inte en vinst för
vänsterpolitik, men det kan komma att bli det.

Donald Trump levererar in i det sista
Lars Henriksson
Internationalen 12/11 2020
In i det sista fortsätter Donald Trump och hans regering med vad de gjort de senaste fyra åren:
stora mediala spektakel och, i skuggan av dessa, en brutal klasspolitik. Det senaste är ett
beslut att frysa lönerna fram till 2023 för en av de fattigaste arbetargrupperna, de migranter
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som arbetar i jordbruksindustrin med så kallade H-2A visum, tillfälliga uppehållstillstånd som
knyter dem till vissa godkända arbetsgivare och i praktiken gör det omöjligt att byta jobb.
Trumps jordbruksminister Sonny Perdue, som själv har djupa intressen i jordbruksindustrin,
beskriver beslutet med orden: ”Detta beslut visar återigen president Trumps engagemang för
Amerikas jordbrukare genom att leverera låga kostnader när det som bäst behövs.” Lönefrysningen sker direkt efter publiceringen av en statlig rapport som förutser en rekordökning av
vinsten i jordbrukssektorn, en ökning med 22 procent jämfört med 2019

USA:s vänster måste kavla upp ärmarna
Peter Widén
Internationalen 12/11 2020

Foto: Geoff Livingston

Människor, inte bara i USA, har all rätt att dra ett djupt andetag och känna att det
faktiskt är lättare att andas efter utgången i presidentvalet. Trumps fall från makten är
en framgång värd att fira. Men efter firandet är det dags för de radikala gräsrotsaktivisterna i USA att ta nya tag. Joe Biden kommer inte att försvara arbetarklassens
intressen. Det skriver Peter Widén från Socialistisk Politiks styrelse.
Det som hände i detta val kan inte entydigt beskrivas som ett nederlag för Trump och
republikanerna. Antalet som röstade på Trump förra veckan jämfört med när han vann valet
2016 ökade med flera miljoner. Sanningen är att en enda presidentkandidat i USA:s historia
har fått fler röster än vad Trump nu fick, 71 miljoner. Denne ende kandidat är Joe Biden som i
förra veckan fick 5 miljoner fler röster än Trump. En stor del av USA:s befolkning röstade för
den politik som Trump står för. Republikanerna ökade sin andel i representanthuset. De höll
ställningarna i senaten (Vi väntar fortfarande på exakt resultat i senatsvalet i Georgia)
Trump påstod i sitt bittra tal efter valet inte bara att han fallit offer för valfusk. Han påstod
också att Demokratiska partiet representerade media, techföretagen och de rika, medan han
själv representerade den hårt arbetande amerikanen. Detta är den bild han försöker sälja in.
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Och man måste säga att med tanke på hans bakgrund som krängare av fastigheter och född in
i rikedom så har han lyckats bra med denna falska marknadsföring.
När Trump vann 2016 var det framförallt för att han lyckades mobilisera den traditionella
republikanska väljarkåren. Småborgare och storkapitalister, religiösa fundamentalister och
rasister.
Men han lyckades också göra inbrytningar i arbetarklassen. En del av dessa var de som
drabbats hårdast av kapitalismens kris och av utflyttning av industrier.
Härom veckan sändes ett tragiskt inslag på radions P1. Inslaget handlade om Harlan County i
Kentucky, ett kolgruvesamhälle i Alleghany-bergen. 1976 gjorde Barbara Koppler
dokumentärfilmen Harlan County, USA som för många blev en ögonöppnare om arbetarklassens läge och hårda historia i USA.
I radioprogrammet berättade en kvinna, dotter till en gruvarbetare, att nästan alla i Harlan
röstade på Trump och dessutom att nästan alla gick på droger. Själv arbetade hon nu på en
hamburgerbar.
9 363 hade röstat på Trump, 1491 på Biden.
Gruvdriften liksom befolkningsmängden har gått kraftigt tillbaka. 1950 var invånarantalet
något över 71 000. År 2018 var man nere på strax över 26 000.
Liksom på många andra ställen i USA har Harlan county haft en historia av hård klasskamp,
ofta våldsam. Men akilleshälen var och är den politiska nivån. Frånvaron av en vision om ett
alternativt samhällssystem och frånvaron av en politisk rörelse som bär upp en sådan vision.
Frånvaron av en socialistisk arbetarrörelse. När den fattas kan arbetares politiska förhoppningar gå i helt motsatt riktning. Hopp om att de företag man säljer sin arbetskraft till ska ha
framgång. Ett hopp om en åter blomstrande kapitalism där utrymme för lönekrav åter kan
finnas.
Och i en situation där det demokratiska partiets etablissemang så öppet vänt krisindustriernas
arbetarklass ryggen kan till och med en fastighetskrämare från New York City få ett röststöd
när han lovar kolindustrins återhämtning.
I Harlan County röstade 72 procent på John McCain/Sara Pahlin mot 26 procent för Barrack
Obama/Joe Biden 2009. Mitt Romney fick 71 procent mot Obamas 17 och Trump 85 procent
mot Hillary Clintons 12.
Och det är inte bara i krisområden med hög arbetslöshet som Trump fått arbetarröster. Förhoppningen att denna ”Businessman” ska få ekonomin att rulla har hos många trängt undan
det faktum att han står för en mot arbetarbefolkningen djupt fientlig politik. Det gäller sjukvården, sjukförsäkringar, arbetsmiljön, miljöskydd, klimat, skatter, utbildning, ekonomisk
jämlikhet, jämställdhet för kvinnorna etc. Hans djupt auktoritära sätt att regera på liksom hans
hat mot allt som luktar socialism och hans konsekventa sökande efter att splittra arbetarna
utifrån rastillhörighet och födelseort borde göra honom totalt omöjlig. Men så är det alltså
inte.
Donald Trump framställer sig som arbetarklassens försvarare. I själva verket är hans politik
djupt skadlig för arbetarklassen. Hans verkliga bas är i själva verket borgarklassen, småborgare så väl som storkapitalister. De har fått de skattesänkningar de önskade och de uppskattar
också hans motstånd mot offentlig sektor och reformer inom skolväsen och sjukförsäkringssystemet. Liksom hans invandrarfientlighet och rasism.
De evangeliskt kristna, en stor grupp i USA, röstade till 90 procent på Trump 2016. Och han
har stöd bland det stora flertalet ”White supremacists”, anhängare av vit överhöghet. Dessa
finns rikt representerade bland kristna fundamentalister och andra anti-intellektuella
riktningar. Olika krafter som förnekar eller struntar i klimatförändringarna är också på hans
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sida. Liksom fullständigt galna konspirationsteoretiker. Mäktiga allierade är också den proisraeliska lobbyn.
Bernie Sanders har gratulerat Joe Biden och Kamala Harris till att ha besegrat Donald Trump.
Han betecknade det gångna valet som det viktigaste i modern US-amerikansk historia. Folkets
demokratiska rättigheter stod på spel. Sanders sa också att miljoner gräsrotsaktivister hade
gjort segern över Trump möjlig. Och han slog fast att det viktiga nu är att få alla att förstå att
vi inte kan gå tillbaka till det som varit. Det måste vara slut på de stora företagens och lobbyisternas makt. Vi har ett stort arbete framför oss men låt oss nu glädjas åt det vi åstadkommit.
Sanders menade att våra barn och barnbarn kommer att vara tacksamma för det vi gjort.
Det steg som nu tagits har varit viktigt. Och visst var Bidens presskonferens en lättnad för alla
som i fyra år fått stå ut med Donald Trumps egotrippade och aggressiva uppträden. Äntligen
ett civiliserat samtal. Men Biden/Kamala kommer inte att vidta de åtgärder som Bernie
Sanders pekade på.
Basen för den rörelse som måste skapas kommer att domineras av de radikala gräsrotsaktivister som idag har fått nog. När Melania Trump häromdagen anklagade Joe Biden för att
vara socialist svarade han med den retoriska frågan: ”Ser jag ut som en radikal socialist”. Nej
kanske inte det. Och vare sig Harris eller Biden har velat ta avstånd från fracking. (en speciellt
skadlig form av oljeutvinning ur skiffer genom hydraulisk sprängning). Inte heller har de ställt
upp bakom de progressivas New Green Deal (ett radikalt miljöprogram) och de har också
kritiserat Sanders sjukförsäkringsprogram och program för fri utbildning som varande allt för
kostsamt och orealistiskt. Listan kan göras lång. Bekymmersamt är också deras tal om enighet. ”Inga blå och röda stater utan Amerikas Förenta stater”. Om det betyder att man ska
vinna över människor till det egna lägret så är det okej. Men om det betyder att lägren ska
finna varandra i en kompromiss så är det inte det. Trumpismen och allt den står för måste
besegras och begravas.
Så för att sammanfatta: Ett nödvändigt steg har tagits. Men nu måste en rörelse ställas på
fötter som leder långt bortom det demokratiska parti-etablissemangets horisont.

Cori Bush in – Trump ut
Alex Fuentes
Internationalen 12/11 2020
Kapitalistiskt kaos bakom ”trumpismen”
Mediashowen är över från det amerikanska valet där etablissemangets två partier
konkurrerade om vem som skulle styra under de kommande fyra åren. Game over
och Good bye till Donald Trump.
Borgerliga journalister brukar tala om att USA är västvärldens ”största demokrati”. Trots det
höga valdeltagandet visar detta val att det är en myt. Mer högerpopulism, beväpnade högerextremister, paranoida fundamentalister, xenofobi, rasism, polisbrutalitet mot svarta och
förakt för jämlikhet får man leta efter. Är det ”trumpismen” som ligger bakom? Eller är det ett
system som sporrar individens egoism som ekonomins drivkraft och gör den ansvarig för
förhållanden där individen tror sig stå över allt och alla?
Kapitalismens historia är en följd av kriser där protektionism och liberalism, liksom liberalism och keynesianism och till och med nyliberalism och nykeynesianism – och fascism,
skiftar allteftersom. Dagens kapitalistiska kaos kännetecknas av en massiv tillväxt för ett fåtal,
åtföljd av en allt större marginalisering av breda befolkningsskikt, inklusive delar av
arbetarklassen i de ”rika” länderna. Hisnande summor pengar är i omlopp men koncentreras
till allt färre stora ägare. Statslösa kapitalrörelser med oidentifierade ägare på jakt efter
spekulativa vinster rör sig helt fritt. Kapitalkoncentrationens acceleration i världsskala, med
mega-sammanslagningar och övertaganden bland världens största företag, gör idag storföre-
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tagen mäktigare än många nationella stater och regioner i världen. Investeringar i spekulativt
kapital leder till ett överflöd för fåtalet och underkonsumtion för de många medan föroreningar, global uppvärmning och miljöförstörelse pekar mot en ekologisk katastrof.
Åtskilliga gånger har kapitalismen visat en anpassningsförmåga i samband med ekonomiska
kriser, men den har inte återhämtat sig efter finanskrisen 2008. Det är lång tid. Enligt Trump
skulle USA:s återhämtning ha påbörjats 2009, redan innan hans administration tog över. Det
man har kunnat konstatera är en tillväxt med begränsad industriell produktion, ökad arbetslöshet och minskade löner samt ökat underskott. Redan under 2019 fanns det tecken på en
nyliberalism på fall. Grundorsaken till krisen som utbröt i början av 2020 var inte pandemin,
men påskyndades av den.
30 miljoner nya arbetslösa och 235 000 avlidna i USA på grund av viruset är skrämmande
siffror – men Trump-administrationen visade ett totalt ointresse för att ta itu med pandemins
allvar.
Inte undra på att valet kom att uppfattas som en folkomröstning för och emot Trump.
Tidigare kallades det ekonomiska systemet kapitalism innan borgerliga ideologer bestämde
sig för att eufemistiskt döpa om det till ”marknadsekonomi”. Det är kapitalismens inneboende
lagar som lett till global nyliberalism som krackelerar idag. Spektaklet kring valet 2020 i USA
och dess resultat visar tydligt att det i mångt och mycket handlar om klassfrågor i ett samhälle
som genomsyras av rasism. Ska man säga något positivt om valresultatet är det att Trump
tvingas göra sorti och att Cori Bush i Missouri, en aktivistkvinna från Black Lives Matter,
valdes till kongressen som statens första svarta kvinna. Nu kommer Cori Bush att sälla sig till
Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib och Ayanna Pressley. Dessa röster är
steg i rätt riktning. Men att Joe Biden inte är något att hänga i julgranen är för oss socialister
självklart. För vänstern är det bara att fortsätta att bygga de sociala rörelserna.
När allt kommer omkring är det ju styrkeförhållandena mellan folket och eliten som är
avgörande.
Cori Bush gick till historien då hon, genom att besegra republikanen Anthony Rogers, blev
den första svarta kvinnan att representera Missouri i kongressen.

Trump är inte sjukdomen, Biden är inte botemedlet
Jonathan Ofir*
Internationalen 12/11 2020
Det är uppenbart att varje försök att nu utmåla Trump som en överspelad, perifer figur är meningslöst. Han kommer fortfarande att vara en mycket central aspekt av USA, och även om
han inte blev vald till USA:s president i ytterligare fyra år , så är han inte marginell. Det finns
många skäl till det, men det är viktigt att komma ihåg att det inte bara handlar om hans
person. Den aspekt han representerar är ett system – lika sjukt, osympatiskt och obehagligt
som det kan verka.
Det viktiga är också att förstå att Biden inte är något botemedel för denna sjukdom.
Här återvänder jag till min ”hemmaplan”, det vill säga det område där jag har mest sakkunskap och har mest kunskap, nämligen Israel-Palestina. Ty där finns en mycket liknande
återspegling. Netanyahu har på många sätt fungerat som en sorts spegelbild av Trump, och
många har velat peka ut honom som problemet. I alla fall en del av problemet, men vad är då
lösningen? Den förmodade politiska lösningen på senare tid har av många israeler antagits
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vara Benny Gantz, den förment liberala rivalen, vars inträdesbiljett till politiken var att skryta
om att bomba Gaza ”tillbaks till stenåldern”.
Och det finns ett mycket speciellt och nära symbiotiskt förhållande mellan dessa två länder.
Det är ingen slump att två av tre israeler stödde Trump – han förkroppsligade ländernas
”speciella relation” på steroider. Medan Barack Obama gav Israel den största militärhjälpen i
historien men samtidigt kritiserade, så gavTrump gåvorna utan kritik. Och Biden kommer inte
att ifrågasätta denna ”kärlek”, han skryter i själva verket direkt och öppet om sin kärlek till
Netanyahu. Relationen mellan USA och Israel är något som personer med ambitioner att bli
president förstår att inte ifrågasätta, om de vill ha en chans att bli valda. Bernie Sanders
föreslog att militärhjälpen till Israel skulle vara villkorad – och så var det slut med det.
Det hänger samman med vad vi vet om Israel-lobbyn. Många skribenter undviker dessa
frågor, eftersom de verkar väcka tankar att Israel ”drar i trådarna”, och då kommer det snabbt
anklagelser om antisemitiska konspirationer. Men det finns en diskussion och oenighet bland
politiska forskare om hur mycket Israel drar i trådar, och hur mycket av politiken att stöda
Israel på det här sättet gynnar USA:s egna intressen.
Det är en fråga som är svår att besvara direkt och definitivt, eftersom förhållandet är så
symbiotiskt.
Det finns förvisso skärningspunkter som har med imperialism att göra, det USA kallar
”amerikanska intressen”, som ofta är halvt kolonialistiska intressen av att ha materiell och
politisk kontroll över olika delar av världen och deras resurser.
Dessa imperialistiska intressen smälter ofta samman med storföretags intressen via krig och
vapenindustrin. Det gynnar USA:s eliter, och gynnar även Israels politiska och ekonomiska
eliter.
Allt detta är på ett eller annat sätt till stor del bieffekter av en kolonialistisk
rasism (och jag anser verkligen att vi fortfarande lever i koloniala tider, ofta förändrade till
något som kan se ut att vara något annat). Israel är i mycket stor utsträckning en rasistisk
kolonial enhet, och har ända sedan sin födelse praktiserat apartheid – dess hycklande
”demokrati” har skapats med något som kallas ”demografisk ingenjörskonst” som sträcker sig
från att fördriva oönskade befolkningar till belägring av ett enormt koncentrationsläger (Gaza)
med säsongsbundna massakrer.
USA har inte helt och fullt lämnat sitt rasistiska förflutna. Dess internationella politik och
ständiga krigföring är bara ett uttryck för det. Det är inte samma sak som att säga att Israel är
USA:s sjukdom, långt därifrån. USA:s sjukdom är ett bosättarkolonialistiskt samhälle som
föregrep det israeliska med flera sekel. Men det finns ett centralt samspel här, och det spelar
en central roll i båda koloniernas inrikespolitik.
Så i detta perspektiv representerar Joe Biden inte något tillfrisknande. I bästa fall kanske han
slipar bort de obehagliga delarna av det många ser som motbjudande vidrigheter hos Trump.
Men precis som i Israel, där de flesta av de som demonstrerar och ropar ”bara inte Netanyahu” egentligen inte har något svar, så har de som valde Biden för att inte få Trump heller
något svar.
När vi ser saker och ting så här, så försvinner ansiktena på dessa ledare och politiker i
periferin. Det verkliga ansiktet är en fortsatt bosättarkolonialistisk verklighet, som vi i bästa
fall är på väg att avkolonisera, och inte är klara med, långt därifrån. Den enda frågan är om
den nya ledaren ökar den koloniala tyngden eller minskar den.
Översättning: Göran Källqvist
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Folkomröstningar i presidentvalets skugga
Lars Henriksson
Internationalen 12/11 2020
I skuggan av uppgörelsen om presidentposten i USA skedde som vanligt en rad folkomröstningar i de olika delstaterna i år, 120 stycken närmare bestämt, om allt mellan att legalisera
marijuana till att ta avskaffa sydstatsflaggan som symbol. I Kalifornien vann Uber och Lyft
med ett lagförslag som tillåter företagen att behandla sina förare som egna företagare vilket
gör att de slipper att betala försäkringar och andra förmåner för dem, ett allvarligt nederlag för
förarna och deras organisationer. I Florida vann de arbetande däremot en seger när förslaget
att höja minimilönen till 15 dollar i timmen gick igenom med stor majoritet. Den nuvarande
federala minimilönen ligger på 7,25 dollar sedan 2009 och de flesta delstater har lagstiftning
som ligger över den nivån. I Kalifornien har t.ex. beslut på 15 dollar från 2023.
Att två tredjedelar av befolkningen i Florida röstade för höjd minimilön trots att majoriteten
röstade på Trump som är emot det säger en del. Både om det motsägelsefulla i politiken och
hur usel Bidens kampanj har varit som inte förmådde eller ville vinna Florida på detta krav.

Ödesvalet ur vänstervinkel
Emma Lundström
Internationalen 12/11 2020
Det är politiskt och socialt kaos i USA just nu. Biden har vunnit valet. Samtidigt
vägrar Trump att erkänna det. Människor kämpar i vardagen med att hantera
släkt, vänner och bekanta som tror på den sittande presidenten. Ilska frodas åt
alla håll. Men också hopp, mitt i all förtvivlan.
Trump ser ju ut att dra med sig hela det republikanska partiet sitt fall. Och när han väl har allit
hela vägen ned till botten å sitter förhoppningsvis en mer demokratiskt sinnad president i Vita
huset, vilket gör läget lite mindre tröstlöst för alla de människor som kämpar för politisk
förändring.
Hur ser dessa på valet, på läget i landet och på vad som behöver göras nu?

Bussmekanikern Brian Meyers kände att det var dags att göra sin del i att stoppa vad han
ser som första stadiet av fascism. Foto: Emma Lundström
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Brian Meyers, fackföreningsaktiv bussmekaniker på COTA – Central Ohio Transport
Authorities – i Columbus, beskriver sig själv som arbetarklass, socialist och anhängare av
politiker som Bernie Sanders och Alexandria OcasioCortez. Politiker som arbetar för en
Green New Deal, klimat- och rättsväsendereformer och Medicare for All.
– Joe Biden representerar inget av det där, så efter ett tveksamt primärval slutade jag med allt
politiskt volontärarbete, utom att lobba för vissa lokala, politiska kandidater i sociala medier.
När det sedan skulle visa sig att Donald Trump, i brist på bättre ord, blev alltmer rubbad och
hans lögner och splittrande blev för svåra att stå ut med, tänkte jag att det var dags att jag
gjorde min lilla del i att stoppa vad jag ser som första stadiet av fascism.
Något som, trots allt, fick Brian Meyers att rösta på Joe Biden var att USA:s arbetsmarknadsstyrelse, National Labor Board, och arbetsmarknadsminister hade en färdig plan för att krossa
de offentliganställdas fackföreningar. Det enda som höll dem tillbaka var att de behövde
ytterligare en konservativ domare i Högsta domstolen och ytterligare fyra år med en Trumpadministration:
– Elimineringen av fackföreningar i offentlig sektor hade blivit förödande för en redan svag
arbetarrörelse. När dessa fackföreningar försvunnit, eller deras roll kraftigt begränsats, skulle
fackföreningarna i privata sektorn snabbt ha blivit nästa offer. De skulle ha attackerats och
med största säkerhet också ha krossats. För mig är det mycket oroande att en betydande del av
arbetarklassen som skyddas av fackföreningar röstade för ytterligare fyra år med Trump,
vilket skulle ha inneburit att deras rätt att representeras av en fackförening togs ifrån dem.
Med sin stora erfarenhet av volontärarbete från båda primärvalskampanjerna för Bernie
Sanders skulle Brian Meyers ha varit till nytta för Demokraterna i Ohio, men veckan före
valet blev han försatt i Coronakarantän på grund av kontakt med en arbetskamrat. Det gjorde
att hans volontärmöjligheter var små. Till slut fick han nöja sig med att sätta upp kampanjskyltar vid vallokaler på valdagen:
– Jag satte upp Biden/Harrisskyltar och skyltar för lokala kandidater. Det var vidden av mitt
volontärarbete för Joe Biden. Jag röstade på honom, men jag var inte glad åt att göra det.
Alternativet var bara så mycket värre.
Brian Meyers vet knappt vad han ska tänka om det rådande läget i det land som han kallar sitt:
– Det finns definitivt en uppdelning mellan vi och dem. 70 miljoner människor röstade på
Trump, så i princip köper halva USA: befolkning hans propaganda och retorik, eller känner
att Demokraterna är så onda att de röstade på den som jag anser är den värsta och farligaste
presidenten i modern tid, säger han och fortsätter:
– Jag försöker vara positiv, men extremhögern har väldigt många inflytelserika personer och
grupper som påverkar den allmänna opinionen med rykten, halvsanningar och lögner. Det
finns många orsaker till att människor lätt påverkas av en bedragare som Donald Trump och
av lögnerna i sociala medier och i extremhögerns mediekanaler. Det kan till exempel handla
om sådant som trosuppfattningar eller brist på utbildning, inte bara skolmässig sådan utan
även medborgerlig. Jag vet verkligen inte hur vi ska nå den gruppen människor.
När det gäller frågan om vad som behöver göras åt situationen, ur ett vänsterperspektiv, så
anser Brian Meyers att gräsrotsvänstern bara har en handfull alternativ just nu:
– Vi måste fortsätta arbeta för att få progressiva kandidater valda och samtidigt arbeta
tillsammans med de som redan är valda för att bemöta frågor som klimatförändringen,
sjukvård för alla och en reformering av rättsväsendet. Vi måste fortsätta att få med folk i
rörelsen och föra fram idén om att ett annat liv är möjligt. Alternativet att gå ut och protestera
på gatorna finns alltid på bordet.
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Kyle Landis är orolig för att Trump fått människor att misstro valens legitimitet. [Foto: Emma
Lundström]

Brian Meyers bor i en liten stad utanför delstatshuvudstaden Columbus. På den landsbygd
som i hög grad gav Trump sitt stöd. Kyle Landis är en annan socialist och Sandersaktivist
som röstat på Joe Biden. Till skillnad från Brian Meyers bor han inne i den progressiva
universitetsstaden Columbus. Men de är lika oroliga över situationen i landet. Kyle Landis är
lättad över att se Trump förlora, men besviken och förvånad över att det inte är med större
marginal.
– Jag tycker givetvis att resultatet är legitimt. Det ansåg jag även 2016 och därför tyckte jag
att det var löjligt av Demokraterna att komma med påståenden om rysk inblandning. Trump
förödmjukar sig själv just nu och jag trivs med det. Varje laglig röst bör räknas, men – i motsats till vad Trump påstår – så inkluderar det även huvuddelen av poströsterna, säger han och
påpekar också att han även är lättad över situationen i landet:
– Huvudsakligen för att jag känt att Covid-19 hanterats fel. Redan från början prioriterades
profiten framför folket, vilket vanligtvis sker här. Jag känner mig också lättad eftersom
Trumps retorik blev alltmer desperat och farlig de senaste månaderna. På kort sikt är jag
övertygad om att Trump kommer att lämna sitt ämbete eller tvingas bort. På längre sikt är jag
dock orolig för den skada han vållat genom att ifrågasätta valens legitimitet.
Ur vänstersynpunkt tycker han att det finns två saker som står klart, även om dammet
fortfarande håller på att lägga sig:
– Vi måste fortsätta vårt arbete för att bygga den progressiva/socialistiska flygeln av
Demokraterna. Hur ser vi till att politiker som Alexandria Ocasio-Cortez förblir trogna ett
socialistiskt program och inte demokratiska partiets program? Jag tror att min egen organisation, Democratic Socialists of America, måste fortsätta få personer valda inom Demokraterna
och genom detta lyfta fram progressiva, klassbaserade krav.
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Organisering frodas på hopp
Emma Lundström
Internationalen 12/11 2020
Många människor i USA fick inte nyheten om Donald Trumps slutgiltiga förlust från TVreportrar. Istället var det ett spontant jubel på gatorna som talade om vad som skett. Så var det
bland annat för Jacobins Eric Blanc: ”När jag hade hämtat en kastrull att trumma på hördes
ljudet av tutande bilar på gatorna i mitt kvarter i New York City och dussintals människor
hade redan strömmat ut för att fira. Flera timmar (och flera glas) senare var miljoner av oss
över hela landet fortfarande ute och dansade och firade.”
Eric Blanc skriver i en artikel i Jacobin 8 november att det är viktigt för USA:s vänster att
hämta kraft i det utbrott av kollektiv glädje som följde på Trumps nederlag. Samtidigt pekar
han på riskerna med att Biden och övriga ledande personer i Demokraterna kommer att gå i
gamla hjulspår. Att de fortsätter med en nyliberal ekonomisk politik, vilket skulle leda till
folkligt missnöje och en stärkt rasistisk och reaktionär höger. Detta skulle i sin tur bädda för
framtida republikanska segrar.
Nina Turner, en av ledarna för Bernie Sanderskampanjen, var inne på ett liknande resonemang i Washington Post: ”en återgång till ’normalitet’ leder åter till Trumpismen.”
Eric Blanc menar att ”för att vinna den värld arbetarna förtjänar, måste vänstern stanna på
gatorna”. Han understryker att det, jämfört med efter Barack Obamas seger, finns en större
beredskap inom USA:s vänster inför att det kommer att krävas hårt arbete – både i
organisering underifrån och i maktens korridorer – för att få igenom en annan politik. När
Obama blev vald fanns det en illusion om att det räckte med tillträdet av en relativt progressiv
president. För att bryta den onda cirkeln krävs, enligt Eric Blanc, ekonomiska reformer som
verkligen gör skillnad för arbetare, liksom en demokratisering av de politiska institutionerna.
Det kommer inte att vara enkelt, men det kan uppnås genom en ökad organisering på arbetsplatser och i bostadsområden. Det handlar bland annat om att ge ny kraft åt fackföreningar
och att se till att få fler demokratiska socialister valda på alla nivåer.
Om Eric Blanc spår rätt så kommer Joe Biden att försöka minska förväntningarna på förändring. För vänstern handlar det istället om att öka dem. Det finns historiska exempel på hur
arbetarrörelsen under 1930-talet och medborgarrättsrörelsen under 1960-talet fick Demokraterna att föra en mer progressiv politik än vad partiet från början hade tänkt sig. Blanc menar
att dansen på gatorna kan vara en katalysator för en sådan utveckling eftersom effektiv
organisering inte frodas på förtvivlan utan på hopp om en bättre framtid.
Parallellt med kampen om vilken politisk inriktning den tillträdande Bidenadministrationen
ska ta, pågår en strid om hur valsegern egentligen vanns. Och om varför det inte gick ännu
bättre för Demokraterna i valen till Senaten och Representanthuset.
Aktivisten och författaren Jonathan Smucker lyfter fram hur en multietnisk arbetarrörelse blev
tungan på vågen. Att det alls inte handlade om att företrädare för den ekonomiska eliten – och
före detta republikanska politiker – lockade över konservativa väljare till Demokraterna.
John Nichols i The Nation lyfter fram hur partietablissemanget inom Demokraterna omfamnade republikanen och före detta Ohioguvernören John Kasich, trots hans abortmotstånd och
antifack-liga hållning, när han kom ut som Bidenanhängare. Förhoppningen var att han skulle
bidra till att Trump besegrades i Ohio. Resultatet blev istället att Trump vann delstaten med
8,1 procent, en marginell skillnad från vinsten med 8,2 procent 2016.
Knappast något spektakulärt bidrag till Bidensegern. Detta hindrade dock inte Kasich från att
– timmarna efter att segern stod klar – basunera ut på CNN att den skulle ha blivit ännu större
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om Biden tagit avstånd från vänstern. En ståndpunkt som snabbt plockades upp och fördes
vidare av högern inom Demokraterna.
Socialisten och representanthusledamoten Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, konstaterade
krasst: ”John Kasich, som inte vann Ohio åt Demokraterna, säger att personer som Ilhan
Omar, som vann Minnesota, är problemet. Snälla, ta inte dessa människor seriöst utan gå
tillbaka till firandet och uppbyggandet av makt.”
AOC fortsatte med att beskriva hur Kasich attackerade Omar och sa att den sittande
presidenten skulle vinna Minnesota på grund av henne. Han fick fel. Historikern, författaren
och aktivisten Barbara Ransby kommenterade också Kasichs angrepp med att lyfta fram det
enorma arbete som Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Pramila Jayapal,
Ayanna Pressley och andra i partiets vänsterflygel har gjort: ”Biden vann inte detta.
Rörelseorganisatörerna gjorde det.”
I anslutning till detta är det intressant att se vad som vägde över till Joe Bidens fördel, jämfört
med Donald Trumps seger mot Hillary Clinton för fyra år sedan. Avgörande var att han
återuppbyggde ”den blå muren” genom segrar i Wisconsin, Michigan och Pennsylvania. Det
är delstater som under 1900-talet hade en relativt stor organiserad arbetarklass och därför
traditionellt har röstat blått, det vill säga på Demokraterna. Clinton förlorade alla tre delstater,
inte minst på grund av att hon hade ett alltför lågt stöd inom vit arbetarklass.
Författaren och journalisten Peter Beinart gör i New York Review of Books en intressant
genomgång av Trumps ekonomiska politik och hur den kan förklara hans nederlag. Beinart
pekar på hur Trump i valet 2016 lovade höja minimilönen och hålla Wall Street på armlängds
avstånd. Vidare lovade han att inte skära ned på de sociala trygghetssystemen eller på hälsooch sjukvård. Han lovade också en stor upprustning av vägar, broar, flygplatser, skolor och
sjukhus.
När han väl blivit president verkade Trump ha glömt de kampanjlöftena. Republikaner i
kongressen, som Paul Ryan, såg sin chans att få igenom enorma skattesänkningar för de
välbeställda. Redan under sitt första år som president försökte Trump avskaffa Obamacare i
dess nuvarande form. Satsningarna på infrastruktur lyste samtidigt med sin frånvaro. När han
sent omsider kom med ett förslag sparkade republikanerna bakut.
Enligt Peter Beinart var dock Trumps största misslyckande att han inte fick igenom ett
ekonomiskt stödpaket i samband med pandemin. Den demokratiska majoriteten i
representanthuset röstade igenom ett stödpaket och Vita huset verkade villigt att göra upp om
detta. Återigen satte republikanerna i senaten käppar i hjulet. Stödpaketet genomfördes inte
eftersom de ansåg att det skulle innebära en alltför stor ökning av de offentliga utgifterna.
Republikanerna i kongressen har under hela Trumps presidentperiod fått igenom flera saker
de länge eftersträvat. Förmögenhetsskillnaderna har ökat mer än de gjorde under Ronald
Reagan och George W Bush.
De ”exit polls” som gjordes i samband med valet är en smula osäkra, i synnerhet så här i
pandemitider, men de tyder på att Trump förlorat stöd bland de som tjänar under 100 000
dollar per år. Stödet för Trump är lägst i gruppen som tjänar under 50 000 dollar. Samtidigt
har Trump sitt starkaste stöd bland de som tjänar över 1 000 000 dollar årligen. I den gruppen
har stödet ökat.
Peter Beinarts slutsats är att Donald Trump inte förlorade återvalet för att han förändrade det
Republikanska partiet för mycket: ”Han förlorade för att han förändrade det för lite”.

15

Offensiv
USA efter Bidens valseger
Socialist Alternative
Offensiv 11/11 2020

Inget av arbetarklassens grundläggande problem kommer att lösas med Biden. För det krävs
ett socialistiskt arbetarparti (Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons).

I lördags utnämndes Demokraternas Joe Biden till segrare i presidentvalet, vilket
omedelbart följdes av spontana firanden. Beskedet att Trump hade förlorat hälsades
med glädje och lättnad av tiotals miljoner människor i USA och hundratals miljoner
världen över. Men pandemin, klimatförändringarna, den ekonomiska krisen och den
institutionella rasismen försvinner inte med Trump.
Joe Biden har själv sagt att han inte vill ha någon fundamental förändring och räckt ut en hand
till Republikanerna.
Även efter att Trump har lämnat Vita huset behövs beslutsamma massrörelser för att vinna
framgångar, bekämpa extremhögern och för att utmana miljardärklassens katastrofala styre.
Trump fortsätter naturligtvis att hävda att valresultatet beror på valfusk och att han har
bestulits på segern. Om Trump vägrar ge upp presidentposten bör svaret bli masskamp för att
driva ut honom.
Opinionsundersökarna och proffstyckarna hade återigen fel och det blev ingen jordskredsseger för Biden eller någon ”blå våg” (Demokraternas färg) som ledde till majoritet i senaten.
Men med valet av Cori Bush och Jamaal Bowman till representanthuset inkasserades också
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progressiva segrar och desssa två kommer nu att ansluta sig till Alexandria Ocasio-Cortez,
Rashida Tlaib med fleras grupp (Demokrater på vänsterkanten).
Trots Republikanernas alla röstbegränsande åtgärder och ständiga attacker på förtidsröstningen fanns en möjlighet att valet skulle resultera i en jordskredsseger för Trumps motkandidat om denne hade varit Bernie Sanders istället för Joe Biden.
Knappt någon president har innan ett val haft så låga förtroendesiffror som Trump. Men
Demokraterna bedrev en ytterst svag kampanj mot Trump och ställde upp med en väldigt svag
storföretagskandidat.
I en vallokalsundersökning av Fox uppgav 72 procent av de röstande att de stödde kravet på
offentlig vård för alla. I Florida, där Trump vann, hölls på valdagen folkomröstning om
delstaten ska införa en minimilön på 15 dollar i timmen eller inte – 61 procent sa ja. Detta
visar att en tydlig appell till arbetarklassväljarna, som Sanders på ett effektivt sätt skulle ha
kunnat göra, hade potentialen att vinna en jordskredsseger.
Trump har på ett kriminellt sätt misskött coronapandemin – vilket har lett till hundratusentals dödsfall i USA – och hans styre bär ansvaret för den massarbetslöshet som råder och att
miljoner amerikaner kastas ned i fattigdomsfällan. Men Demokraterna gjorde allt för att inte
ro hem en till synes given seger.
Demokraterna ställde upp med en kandidat som man ansåg så besvärande att han hölls borta
från offentligheten, inga kampanjer med valarbetare bedrevs i de viktiga ”vågmästarstaterna”
och partiet stödde inte krav på offentlig sjukvård för alla (Medicare for All) och beskattning
av de rika, samt genomförde ingen kampanj för att få miljontals nya väljare som avskyr
Trump att registrera sig.
Demokraternas tillkortakommanden är inte en följd av ”misstag”, utan beror på att det är ett
kapitalistiskt parti kontrollerat av de rika.
Biden klargjorde under kampanjens sista dagar att han aldrig skulle förbjuda frackning,
aldrig skära ned polisbudgetar samt att han accepterade att högern fick ännu en plats i Högsta
domstolen.
Han sa (återigen!) att polisens rasistiska mord kan åtgärdas genom att polisen istället skjuter
misstänkta i benet, och att han vägrade att stödja Medicare for All då valet ägde rum under
pandemins höjdpunkt.
Det är därför inte överraskande att Axios undersökning visade att över 58 procent av
Demokraternas väljare var mer motiverade att rösta ”mot Trump” än ”för Biden”.
Demokraternas ledning kämpade hårdare och mer effektivt mot Bernie i primärvalen än de
gjorde mot Trump i presidentvalet. Sanders borde inte heller ha kapitulerat inför Biden eller
hållt inne med sin kritik, eftersom det gav utrymme för Trump att framställa sig som en
antietablissemangskandidat.
Det finns de som påstår att det ökade röstetalet för Trump jämfört med 2016 endast beror på
de vita arbetarnas rasism. USA är ett rasistiskt samhälle, där extremhögern har vuxit och
kommer att vara ett fortsatt hot som socialister och arbetarrörelsen behöver bekämpa.
Men det vore ett allvarligt misstag att reducera Trumps väljare till ett enda block av rasistiska
vita väljare. Trump fick i detta val ökat stöd bland svarta och latinoväljare. Det finns flera skäl
till detta, varav ett viktigt är ekonomin och Demokraternas fullständiga misslyckande med att
klargöra de hot som krisen innebär.
Svaret på rasismen och extremhögern är arbetarnas kamp och enhet. Att uppnå denna enhet i
ett extremt polariserat samhälle är inte lätt. Men vi anser att det är möjligt på grundval av ett
kämpande program som förenar krav på förbättringar för hela klassen med ett klart och tydligt
ställningstagande för svart frigörelse och invandrares rättigheter.
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Det massiva multietniska upproret denna sommar – och det utbredda stödet som Black Lives
Matter och kampen hade – efter polisens mord på George Floyd visade just precis på
potentialen hos en enad kamp mot rasism och orättvisor.
Men avsaknaden av en ledning, organisation och en klar och tydlig strategi gav den härskande
klassen möjligheten att skapa förvirring och avleda kampen genom att bland annat lova att se
över polisbudgetarna.
Det står klart att en Biden/Harrisadministration inte kommer att lösa något av de avgörande
problem som arbetare står inför. Det är förutsägbart att de kommer att gömma sig bakom att
Republikanerna behåller kontrollen över senaten, och i valet sa Biden att även om Demokraterna får kontrollen över senaten kommer han att ”arbeta tillsammans med Republikanerna”.
Detta är en ständigt återkommande omskrivning för överenskommelser som innebär massiva
attacker på arbetarnas villkor.
En ny Bidenadministration tvingas från första början konfrontera en pandemikris och en
ekonomi i nedgång. Federal Reserve (USA:s riksbank) och kapitalistiska ekonomister är så
gott som samstämmiga i fråga om att det behövs avsevärt mer av stimulanser för att förhindra
en ännu större ekonomisk nedgång.
Trots att det brådskar med ett återställande av 600-dollarstillägget till arbetslösa, som fanns i
våras, krävs omedelbara, långtgående och bestående förändringar i form av en Green New
Deal (ny grön giv) och Medicare for All. Men detta har ingen plats i Demokraternas program.
Vi behöver snabbt bygga en massrörelse som tar kamp för krisåtgärder som utgår från
behoven, en socialistisk grön ny giv, demokratisk kontroll över polisen, sjukvård för alla och
mycket mer. Vi kan inte förlita oss på att Demokraterna kommer att genomföra de
förändringar som krävs.
Biden intar Vita huset samtidigt som den amerikanska kapitalismen befinner sig i en djup
historisk kris. Han kommer att ha målet att tjäna miljardärsklassens intressen, precis som han
har gjort under hela sin politiska karriär.
Detta kommer att få miljontals att söka efter ett alternativ till Demokraternas ledning och till
mainstreampolitiken i allmänhet. Men risken finns också att extremhögern kan parasitera på
den nya Bidenadministrationens inomkapitalistiska politik.
För att bekämpa de högerextrema rasisterna behövs ett program som kan mobilisera arbetare
till handling. Vi kan inte begränsa våra krav till vad som är acceptabelt för Demokraternas
toppar och de miljardärer som backar upp partiet.
Socialist Alternative anser att vi behöver ett nytt parti baserat på arbetarklassen och
förespråkar att detta nya parti ska kämpa för att banker och storföretag tas över av samhället
och ställs under arbetarnas demokratiska kontroll och styre.

Krishärjat och polariserat USA
Per-Åke Westerlund
Offensiv 7/11 2020
”Aldrig har mer stått på spel. Vi arbetare står inför det kombinerade hotet från
pandemin, en ekonomisk kris och klimatförändringar.”
Så beskrevs läget i USA av Cora Bergantinos och Ryan Timlin, medlemmar i Socialist
Alternative (ISA:s sympatisörer i USA) och ordförande i varsin lokala fackförening, några
veckor innan valet.
Med snart 10 miljoner smittade och över 230 000 döda är USA det värst drabbade landet av
covid-19. Veckan innan valet avlider omkring 1 000 per dag. “Läget kunde inte vara värre”,
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kommenterade USA:s främste smittskyddsläkare Anthony Fauci dagen innan valet. Detta
samtidigt som Trump och hans anhängare fortfarande förnekar smittrisken och dödstalen.
I början av oktober hade över 22 miljoner löntagare arbetslöshetsunderstöd. Bara hälften av
de över 20 miljoner jobb som försvann i våras hade återkommit. Ersättningen från staten var
600 dollar i veckan fram till 31 juli, därefter 300 dollar. Många har nu svårt att klara
räkningar och hyra (1 dollar motsvarar nästan 9 kronor).
En vecka innan valet pågick minst 50 större bränder på USA:s västkust, varav 18 i Kalifornien. Fler än 30 har dödats och över 100 000 tvingats fly från sina bostäder. I delstaten
Oregon har över 4 000 kvadratkilometer förstörts. President Trump har samtidigt avskaffat
miljöregler, gett fria händer till oljeindustrin och förnekat klimatvetenskapen.
Polariseringen är större än på länge. Högern och extremhögern har stärkts av Trump.
Samtidigt som de senaste åren sett ökat antalet strejker, och både kvinnorörelsen och Black
Lives Matter har samlat till rekordstora demonstrationer. Opinionen bland unga är att fler har
en positiv syn på socialism än på kapitalism.
Kruxet i presidentvalet är att Demokraternas Joe Biden motsätter sig kravet på sjukvård åt
alla, liksom är emot en Ny Grön Deal som den radikala klimatopinionen kräver. Hans
kandidat till vicepresident är dessutom för fracking, den mycket miljöförstörande
oljeindustrin.
Keely Mullen i Socialist Alternative skriver i en artikel:
“Tänk dig om Bernie Sanders i denna situation, istället för att ge upp när han gjorde det,
kämpade för ett nytt parti för arbetande människor. Inom ramen för en global pandemi, ett
uppror mot rasistiskt polisvåld och överväldigande stöd för sjukvård för alla och att beskatta
de rika. De kunde ha svetsat samman miljoner unga och arbetande människor.”
Men Bernie Sanders, som samlade över en miljon entusiastiska valarbetare när han sa att
samhället behöver inga miljardärer, kapitulerade istället för det Demokratiska partiets ledning.
Det var ett hinder för utvecklingen av ett alternativ till de båda kapitalistiska partierna, men
långt ifrån ett absolut hinder för fortsatt radikalisering.
Många miljoner amerikaner kommer att utan någon som helst entusiasm rösta på Biden.
Demokratiskt styre innebär ingen progressiv agenda eller skydd mot något ännu värre än
Trump.
Socialist Alternative går starkt framåt, både bland unga och arbetare, och står samtidigt för
bygget av ett massparti för arbetare för att utmana Wall Streets partier med en socialistisk
politik.
Hur stark är extremhögern?
“Högerkrafterna i USA är större, mer synliga och mer självsäkra än de har varit på många
decennier”, skriver Elan Axelbank, Socialist Alternative. Men motståndet är starkare och
behöver mobiliseras. Här är utdrag ur hans artikel:
En helhetsbedömning visar att majoriteten av samhället rört sig vänsterut – ett exempel är att
Black Lives Matter i sommar var den största sociala rörelsen någonsin i landets historia, och
den ökade antirasistiska medvetenhet som följde. Det återspeglas också i majoritetsstöd för
sjukvård för alla och att stödet till fackföreningarna är det största på decennier.
Men den andra sidan av denna polarisering är en process där reaktionära idéer rotat sig i en
del av samhället, en mycket mindre men växande del som dras mot höger.
Trumps rasistiska retorik och hans regelbundna vägran att fördöma högervåld har stärkt och
skyddat farliga rasistiska och nationalistiska högerstyrkor.
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Flera faktorer har bäddat för Trump och för extremhögern. Politiken under Obama och Biden
var endast för superrika och företag. Det gjorde det möjligt för Trump att demagogiskt vädja
till miljoner väljare vars levnadsstandard hade fallit i flera år.
Krigen i Mellanöstern och hets mot invandrare har också stärkt rasism och extremhöger.
Under sommarens BLM-protester har Trump hetsat mot vänstern och han vägrade att fördöma
mordet på två BLM-demonstranter i Kenosha. I städer runt om i landet patrullerar tungt
beväpnade miliser med vita nationalister mot BLM-demonstrationer och genomför
antimaskprotester.
Southern Poverty Law Center rapporterar att antalet vita nationalistgrupper i USA ökade med
från 100 år 2017 till 155 år 2019 (en ökning med 55 procent), vilket resulterat i en åtföljande
ökning av det vita nationalistiska våldet.
Det går att stoppa och slå tillbaka dessa grupper. Efter det rasistiska våldet i Charlottesville
2017 kallade högerorganisationer till över 60 möten i dussintals delstater. Men efter att 40
000 personer stoppade deras sammankomst i Boston, ställdes den överväldigande majoriteten
av dessa möten in.
Det behövs demokratiskt styrt kollektivt självförsvar mot rasisterna. I pågående protester som
vi såg i sommar i Minneapolis, Portland eller Kenosha, bör utgångspunkten vara demokratiskt
drivna möten i arbetarklassområden, särskilt områden med icke-vit majoritet, för att diskutera
självförsvar. Detta bör stå i kontrast till ”militanta” aktioner från isolerade anarkister och
andra som inte är förankrade med stöd i arbetarområden.
Men den stora faktorn i kampen mot extremhögern är arbetarkampen. En dags generalstrejk
för alla arbetare i en stad skulle ha avgjort mycket mer effekt att tvinga tillbaka statliga
styrkor och extremhögern och vinna segrar för rörelsens krav.
Krav mot rasismen behöver förenas med krav på sjukvård för alla, att skära ner polisen budget
med minst 50 procent för att finansiera en välbehövlig social välfärd, beskatta de rika för att
fullt ut finansiera offentlig utbildning, avskriva studenternas skulder, 100 procent förnybar
energi år 2030 och mycket mer.
Det betyder att en av de mest angelägna uppgifterna för vår rörelse är att bygga ett nytt parti
baserat på arbetande människors intressen, oavsett vem som vinner valet.
Hur viktig är Högsta domstolen?
Förra måndagen godkände senaten Amy Coney Barrett som ny domare i högsta domstolen
efter en omröstning på 52-48, vilket skapar den mest konservativa domstolen på decennier.
Vad betyder det? Andi Cuny, Socialist Alternative, förklarar:
Donald Trump hetsade fram utnämningen så att den skulle ske innan valet. Genom att bara
erbjuda svagt motstånd mot den starkt odemokratiska nomineringsprocessen visade
Demokraternas ledning åter sitt motvilja mot den typ av djärva massrörelser av arbetare och
studenter, som är det enda sättet att permanent säkra viktiga rättigheter.
Amy Coney Barrett tillhör en högerextrem kristen grupp som heter People of Praise, som
anser att kvinnor ska vara underordnade män och motsätter sig aborträtt och hbtq+-rättigheter.
2015-2018 tjänstgjorde hon i styrelsen för en skola som drivs av People of Praise som kallade
hbtq+-personer en ”styggelse” och, vägrade att anställa homosexuella lärare.
Hon har vägrat att säga om hon anser att domen som gav aborträtt, Roe mot Wade, beslutades
korrekt. Under förhören för Senatens rättsliga kommitté vägrade Barrett att erkänna
klimatförändringens faktum som vetenskap.
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Barrett har också visat att hon kommer att vara en fientlig kraft mot arbetare, genom domar
mot arbetare som ville åtala sin arbetsgivare. Ett av fallen gällde rasistiska trakasserier. I
förhören vägrade hon svara ifall hot mot väljare är olagligt.
Högsta Domstolens makt visas av att den i juli i år beslutade att arbetsgivare på religiösa eller
moraliska grunder kan neka preventivmedel ingår i sjukförsäkringen.
Under åren har domstolen röstat för att tillåta polisens stop and frisk (stoppa och muddra),
beslut riktade mot av fackföreningar i den offentliga sektorn, gett företag om oavsiktligt
orsakar oljeutsläpp nästan straffrihet och accepterat företag som spenderar obegränsade
pengar för att påverka våra val.
Men domstolen avgör inte allt. Segrarna i berömda högsta domstolsärenden rörande
avgörande rättigheter, som Roe mot Wade 1973 (aborträtt) och beslutet om rätt till samkönade
äktenskap 2015, vanns trots konservativa domare. De massiva segrarna vann man först på
gatorna med dynamiska massrörelser för aborträtt och hbtq+-jämlikhet.
Fackföreningarna måste delta i sådana massrörelser, tillsammans med befintliga antirasistiska,
miljö- och aborträttsgrupper.
Fortsatt kamp för Black Lives Matter
I oktober sköt och dödade polisen i Philadelphia Walter Wallace Jr, en svart man med en
historia av psykisk sjukdom. Efter en sommar av uppror mot rasistiskt polisvåld, mobiliserades stora demonstrationer i västra Philadelphia inom några timmar, rapporterar Greyson van
Arsdale, Socialist Alternative:
Wallaces familj sa att de hade ringt larmnumret 911 för att få en ambulans för att ge Wallace
hjälp i en psykisk kris. Men enligt polischefen i Philadelphia har polisavdelningen ingen enhet
för beteendehälsovård, så skickades en “vanlig” polispatrull.
Black Lives Matter uppnådde efter sommarens protester begränsade reformer på vissa ställen,
inklusive avlägsnande av polis från skolor i vissa städer, förbud mot kemiska vapen i andra,
och införandet av ”Breonnas lag” i Kentucky, Oregon och senast Virginia som förbjuder
polisen att gå in hus utan att knacka eller annonsera sin ankomst, vilket skedde när Breonna
Taylor dödades.
Men ofta har det saknats en demokratisk ledning och organisering av protesterna. Och i
avsaknad av en sådan är det naturligt att upprörda demonstranter använder metoder som att
krossa fönster och bränna polisbilar. Men dessa metoder kan inte uppnå den typ av
systemförändring vi behöver. Vi behöver en organisering och rörelse mot det kapitalistiska
systemet.
Demokraterna ger ingen väg framåt. När Joe Biden ombads svara på ”händelserna i
Philadelphia” var de första orden ur hans mun att fördöma ”plundringen och våldet”.
Socialist Alternative står för att ansvariga poliser ska avsättas, åtalas och dömas. Vi behöver
omedelbar samhällskontroll över polisen, med demokratiskt vald civil styrelse som har
makten att avskeda polisbefäl för maktmissbruk eller anknytning till hatgrupper. Polisbudgetarna måste skäras ner och storföretag beskattas för att få medel till social service.
Bygg en kämpande, antirasistisk arbetarrörelse. Historiskt sett har svarta arbetare vunnit mest
när de kämpar i en enad arbetarrörelse.

Högern vill avsätta vald socialist
Louise Strömbäck
Offensiv 7/11 2020
I Seattle i USA gör högern allt de kan för att bli av med den socialistiska stadsfullmäktigeledamoten Kshama Sawant. Den senaste attacken är ett försök att återkalla
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hennes senaste valseger där hon blev demokratiskt inröstad av stadens invånare. Detta
är en attack mot demokratin och mot alla som kämpar mot förtryck i USA.
Kshama Sawant, som är medlem i Rättvisepartiet Socialisternas systerparti i USA,
Socialist Alternative, blev invald i Seattles stadsfullmäktige 2013. Hon har därefter blivit
omvald vid två tillfällen, och under den tiden har flera viktiga kampanjer segrat i Seattle.
Bland annat ett införande av en minimilön på 15 dollar i timmen – dubbelt så mycket som den
nationella minimilönen som knappt går att leva på.
Under tre år har en kampanj förts i Seattle för att storföretag som Amazon, som har sitt
huvudkvarter i Seattle, och vars ägare är världens rikaste person, ska börja betala skatt. I år
vann kampanjen som kallas Tax Amazon, där Kshama Sawant har haft en ledande roll, och
detta tvingar Seattles största företag att betala skatt på sammanlagt 240 miljoner dollar per år.
Dessa skattepengar ska bland annat gå till att bygga bort bristen på billiga bostäder, vilket
även skulle skapa många nya jobb.
Amazon har kämpat hårt i flera år för att bli av med Kshama Sawant från Seattles stadsfullmäktige. I valet 2019 när sju av Seattles nio fullmäktigeposter stod för omval spenderade
Amazon och Handelskammaren flera miljoner dollar för att få in representanter för deras egna
intressen. Deras försök att bli av med Kshama Sawant misslyckades dock och hon återvaldes,
vilket blev en stor seger för arbetarklassens intressen och mot högern och storföretagen.
Men högern och storföretagen som Amazon har inte gett upp, utan har försökt ogiltigförklara
Kshama Sawants seger för att tvinga henne att lämna posten. En ansökan om att återkalla
hennes fullmäktigeplats lämnades in av en anonym boende i Kshama Sawants distrikt, men
språket i ansökan är närmast identiskt med det i ett offentligt uttalande från stadens
borgmästare, Jenny Durkan.
Kampanjen mot Kshama Sawant stöds av ett stort antal politiska motståndare från högern,
bland annat Amazon-stödda Egan Orion som misslyckades att ta hennes plats i valet 2019,
och även miljardären och Trump-supportern Martin Selig. Selig ska ha erbjudit obegränsad
finansiering till försöket att avsätta Sawant från stadsfullmäktige. Borgmästare Durkins
personliga vän, republikanska politikern John McKay, har tagits in som advokat för
kampanjen mot Sawant.
Det här är inte den första attacken mot Kshama Sawant eller Socialist Alternative, och det
kommer inte att bli den sista. Men att de går så pass hårt mot henne visar på vilket hot hon har
blivit mot högeretablissemanget, storföretagen och de rikaste. Kshama Sawant har blivit
arbetarrörelsernas och de förtrycktas ansikte mot förtryckarna, och att hon använder sin
fullmäktigeposition för att kämpa tillbaka är något som starkt ogillas av högern.
Detta sker under en period av utbredd kamp i hela USA, med strejker bland arbetare och
rörelsen Black Lives Matter. Samtidigt sker en motreaktion från högern, som gör allt i sin
makt för att trycka ner dessa rörelser, och försöket att återkalla Kshama Sawants
fullmäktigeplats är ett försök att tysta ner arbetarklassens politiska röst och demokratiska
rättigheter. Men attacken står inte oemotsagd och Socialist Alternative gör allt för att
motarbeta högerns attack på Kshama Sawant och den rörelse som kämpar för arbetares och
fattigas rättigheter.
I samband med en stödkampanj för Kshama Sawant kräver Socialist Alternative tillsammans
med Seattles sociala rörelser bland annat en minskning av polisens resurser med 50 procent,
ett stopp på hyreskrav för de som förlorat sina inkomster under pandemin, och en ökad
beskattning av de rika storbolagen för att finansiera gröna energialternativ som sol- och
vindkraft.
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Proletären
Så vann Biden över Trump
Marcus Jönsson
Proletären 9/11 2020
Unga, kvinnor och storstadsbor röstade på Joe Biden före Trump - som ser ut att ha
ökat sin andel av svarta och latinoröster något, men tappat bland vita väljare utan
collegeutbildning.
Joe Biden är vald till USA:s 46:e president, efter att först ha tappat sin stora ledning i
opinionsmätningarna och sedan ha vunnit det jämna valet. Genom att vinna tillbaka
delstaterna Wisconsin, Michigan och Pennsylvania i det så kallade rostbältet, som Donald
Trump oväntat tog hem 2016, får Biden flytta in i Vita huset.
Trump vägrar dock att erkänna sig besegrad, hävdar att valet är stulet och har lämnat in en
rad stämningsansökningar för att bestrida valresultatet, i bland annat Michigan och
Pennsylvania. Den vanligtvis Trumptillvända Fox News verkar dock ha tagit sin hand från
presidenten och har avbrutit sändningar med anklagelser om valfusk, samtidigt som
Republikanernas gruppledare i senaten Mitch McConnell stöder Trump i sina anklagelser.
Valdeltagandet, som inte är klart eftersom alla röster inte är räknade än, kommer att bli det
högsta i procent av den röstberättigade delen av befolkningen sedan åtminstone 1960 (62,8
procent), och förmodligen sedan 1900 (73,2 procent).
I skrivande stund har knappt 150 miljoner röster räknats, av dem har Biden fått knappt 76
miljoner (50,6 procent) och Trump drygt 71 miljoner (47,6 procent).
Det är det högsta och näst högsta antal röster som några kandidater någonsin fått, och
sammanlagt drygt 62 procent av de röstberättigade, som beräknas uppgå till 239 miljoner
amerikaner.
Ändå är det fortfarande en större andel av de röstberättigade som inte röstat på någon av de
två (cirka 37 procent), än som röstat på antingen Biden (31,7 procent) eller Trump (29,8
procent). (De siffrorna kommer naturligtvis också att justeras.)
Dessutom finns det fler än fem miljoner medborgare som fått sin rösträtt indragen på grund
av att de dömts för brott. I den statistiken är svarta kraftigt överrepresenterade.
Enligt tankesmedjan The Sentencing Project har 6,2 procent av vuxna afroamerikaner fått sin
rösträtt indragen, jämfört med 1,7 procent av resten av befolkningen.
I Florida, som Trump vann med cirka 5,7 miljoner röster mot 5,3 miljoner för Biden, är fler
än 1,1 miljoner medborgare fråntagna sin rösträtt, trots att närmare 900.000 av dem har
avtjänat sitt straff. De senaste fem valen före det här har den kandidat som vunnit Florida
också blivit president.
Fler än 100 miljoner poströstade i årets val, därför har vallokalsundersökningarna ändrats för
att fånga upp även dem som röstade i förtid. Ändå är det ett trubbigt verktyg, men om man
tittar på till exempel CNN:s undersökning visar den en stor skillnad mellan unga och gamla.
65 procent i åldersgruppen 18-24 röstade på Biden, 31 procent på Trump. Motsvarande siffror
för 65+ är 47 för Biden mot 52 procent för Trump.
Det finns också en tydlig skillnad mellan stad och land, visar väljarundersökningen AP
VoteCast, som genomfördes från dagarna före valet och fram till vallokalerna stänger. 65
procent av de svarande på enslig landsbygd röstade på Trump, i storstäderna bara 33 procent.
Det går också en tydlig kurva i förhållande till utbildningsnivå, ju högre avslutad utbildning
desto större andel röstade på Biden.
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Av alla vita (74 procent av väljarna i VoteCasts undersökning) röstade 55 procent på Trump,
43 procent på Biden. 90 procent av alla svarta röstade på Biden, åtta procent på Trump. Där
ser ändå Trump ut att ha fått en större andel av svarta röster jämfört med 2016.
Enligt New York Times siffror, från Edison Research, röstade tolv procent av de svarta på
Trump och 32 procent av latinoväljare, det är en ökning med cirka tre procentenheter i båda
grupperna jämfört med 2016. Samtidigt har Trump tappat stöd hos vita väljare utan
collegeutbildning.
Tolv procent av svarta män röstade på Trump, enligt VoteCast, men bara sex procent av
svarta kvinnor. I alla grupper är det fler män än kvinnor som röstat på Trump. 52 procent av
alla män röstade på Trump, 44 procent av alla kvinnor. Motsvarande för Biden är 46 procent
av alla män och 55 procent av alla kvinnor.
Något heltäckande klassbegrepp finns inte att titta på, men efter inkomst var det, enligt
CNN:s undersökning, 54-46 till Biden i inkomstgruppen under 30.000 dollar om året, 56-43 i
gruppen 30.000-50.000 och 57-42 i gruppen 50.000-100.000 – för att sedan slå över till
Trumps fördel istället.
58 procent av dem som tjänar mellan 100.000 och 200.000 dollar om året röstade på Trump.
Över 200.000 dollar var det jämnt, 44-44.
Som kuriosa kan nämnas att åtta procent av dem i VoteCasts undersökning som röstade på
Biden svarar att de inte tycker att han har den mentala kapacitet som krävs för att vara en bra
president, och tre procent av dem som röstade på Trump gjorde det trots att de tycker att han
saknar den mentala kapacitet som krävs.

Revolution
Bidens seger är inte en seger för arbetarklassen: USA behöver ett
arbetarparti!
Fred Weston
Revolution 12/11 2020
Till etablissemangets stora glädje vann Joe Biden årets presidentval. Miljoner vanliga
amerikaner pustade ut när Trump äntligen sparkades ut ur Vita huset. Men det
amerikanska samhället är djupt polariserat och Biden representerar samma borgerliga
politik som var orsaken till att Trump kom till makten vid förra valet. Arbetare och
unga behöver ett verkligt klassbaserat alternativ till det ruttna Demokratiska partiet.
I ljuset av Joe Bidens seger i det amerikanska valet är det värt att kommentera två artiklar som
nyligen publicerades i New York Times. Den ena är en intervju med kongressledamoten och
medlemmen i Democratic Socialists of America, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC). Den
andra är en artikel om Trumps planer för den kommande perioden. Den första avslöjar
Demokraternas verkliga natur, medan den andra visar att Trump-fenomenet på intet sätt är ett
avslutat kapitel.
AOC, som är känd som någon som står till vänster inom Demokraterna, förklarade att enligt
hennes erfarenhet hade det Demokratiska partiet varit fientligt inställt till progressiva frågor
som sjukvård till alla och Black lives matter. Hon sa att "utanför partiet har det funnits ett
massivt stöd. Men inom partiet har det funnits en extremt fientlig inställning till allt som ens
luktar progressivt."
Vad AOC beskriver är något vi redan känner till: att Demokraterna är ett borgerligt parti och
ett av de främsta verktygen i borgarklassens arsenal. Sedan det andra världskriget har fem
demokratiska presidenter suttit vid makten. Slår man ihop alla deras år vid makten utgör det
nästan hälften utav de 75 år som gått sedan det andra världskriget tog slut – 36 år. I utrikes-
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politiken har både Demokraterna och Republikanerna försvarat samma härskande klass
intressen. Inte vid något tillfälle då Demokraterna suttit vid makten har de fört en politik som
gått i någon slags socialistisk riktning. I grunden har Demokraterna och Republikanerna fört
samma politik.
Det framställs ofta som att Demokraterna skulle kunna vara ett verktyg för de amerikanska
arbetarnas intressen, eftersom Demokraterna tenderat att ha en något mer progressiv eller
åtminstone "liberal" inställning till medborgarrättsfrågor, abort, samkönat äktenskap med
mera. Att fackföreningarna tenderar att stötta det Demokratiska partiet stärker dessa
illusioner. Men i verkligheten spelar Demokraterna en liknande roll som det Liberala partiet
gjorde under 1800-talet i Storbritannien. Arbetarklassen drog så småningom slutsatsen att de
behövde bryta med liberalerna och bilda sitt eget parti. Samma slutsats är idag nödvändig i
USA.
Problemet är att många inom vänstern, både i och utanför USA, framställer det Demokratiska
partiet som en progressiv kraft som socialister kan arbeta med, eller som åtminstone kan tjäna
som ett verktyg som kan användas för att bygga ett genuint arbetarparti i USA. Detta hjälper
inte arbetarklassen i USA det minsta. Tvärtom så hindrar det bildandet av en självständig
kraft, som skulle vara det första nödvändiga steget om de amerikanska arbetarna önskar att
äntligen få till stånd en egen regering.
Varför Trump vann 2016
När Trump vann valet 2016, efter åtta år under Obama-Biden administrationen, var det många
som inte kunde tro sina ögon. Man måste fråga sig hur det var möjligt för honom att vinna.
Orsaken ligger i den långa stadiga nedgången för den amerikanska kapitalismen. Under de
senaste årtiondena har många amerikanska industrier lagts ned och många jobb förlorats.
Många arbetarområden drabbades väldigt hårt av detta och inget blev bättre för dem under
Obama.
Trump kunde utnyttja denna situation, med sina löften om att "Make America Great Again",
återskapa jobb och höja levnadsstandarden. Han var en klassisk borgerlig populist som kombinerade rasism och sexism med löftet om ett bättre liv. Detta förklarar varför en del av den
amerikanska arbetarklassen röstade på honom. Demokraterna hade inte gett dem någonting
och det hade inte Republikanerna heller. Men Trump sågs som en outsider, därav hans stöd.
Han var också ett uttryck för den mindre polerade, mer råa sidan av den amerikanska
härskande klassen – som han ju är en del av, även om han försöker framställa sig som att han
är mot etablissemanget. Han uttryckte en öppen rasism som var särskilt tydlig under Black
lives matter-rörelsen. Han visade de rasistiska högerextrema elementen och alla andra
reaktionära grupper att de hade en vän i Vita huset. På detta sätt destabiliserade Trump det
amerikanska samhället. Han provocerade fram konflikter på ett sätt som oroade den härskande
klassen. De var rädda att klasskonflikter skulle utlösas som skulle vara svåra att kontrollera.
Den upproriska stämning som existerade i många städer i USA efter mordet på George Floyd
i maj bekräftade deras värsta mardrömmar.
Allt detta förklarar varför ett stort lager i USA, unga, ett betydande lager av arbetarklassen,
kvinnor och svarta önskade se ett slut på Trump-eran. Den härskande klassen utnyttjade detta
för att framställa sin man, Joe Biden, som någon slags progressiv person som skulle kunna
sätta stopp för mardrömmen under Trump. Men det räcker se till Bidens egna politiska
historia för att se hur felaktigt detta är.
Det räcker med att se till vilka som backat honom ekonomiskt. Under valkampanjen
spenderades över 14 miljarder dollar, och Demokraterna spenderade mer än dubbelt så
mycket som Republikanerna. De stora läkemedelsföretagen donerade nästan 6 miljoner dollar
till Bidens kampanj men bara 1,5 miljoner till Trumps. Alla siffror visar att majoriteten av de
amerikanska kapitalisterna stöttade och finansierade Biden. Det betyder att de litar på att han
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kommer föra en politik i deras intressen. För dessa människor var Biden-kampanjen en
investering som kommer att ge avkastning åt dem – inte till den amerikanska arbetarklassen.

Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Ett djupt splittrat samhälle
Liberala medier jublar över Bidens seger, men om vi bara ser bortom det ytliga kacklandet så
framträder ett djupt splittrat samhället. Det framställs som att skiljelinjerna går mellan de som
stöttar Trump och de som stöttar Biden. Men den verkliga motsättningen är mellan klasserna.
Det amerikanska samhället har aldrig varit så polariserat och den härskande klassen är extremt
oroad över vart USA är på väg.
Orsaken till att kapitalisterna var emot Trump var inte att han var höger, utan hans provokativa uppträdande och kommentarer som riskerade att destabilisera det amerikanska samhället
ännu mer. Det är inte en slump att Biden i sitt första tal appellerade han till alla amerikaner att
enas, att sammanstråla som en nation. Han säger att han kommer vara alla amerikaners
president. Han tror att han med vackra ord kan släta över de verkliga motsättningarna som
existerar i USA. Men hur mycket han än försöker kommer han inte kunna dölja den extrema
polariseringen av de enorma rikedomar som ackumulerats i samhällets topp och den växande
fattigdomen i samhällets botten.
Den första frågan man måste ställa är "varför stöttade det borgerliga etablissemanget Biden?".
Om man ställer rätt fråga så får man rätt svar. The Economist, den brittiska borgarklassens
reaktionära organ, publicerade en artikel med rubriken "Varför det måste vara Biden". New
York Times skrev i en ledare med rubriken "Välj Joe Biden, Amerika", att "Den före detta
vice-presidenten är den ledare vår nation nu behöver... vårt land är svagare, argare, mindre
hoppfullt och mer splittrat än det var för fyra år sedan... hans [Bidens] fokus är att läka och
samla en splittrad nation runt gemensamma värderingar."
Vilka gemensamma värderingar är det vi talar om? Hur kan man prata om "gemensamma
värderingar" när folk lever under radikalt olika sociala förhållanden? Det är fortfarande nära
30 miljoner amerikaner som inte har någon sjukvårdsförsäkring. Detta gör att mellan 40 000
och 60 000 dör varje år, liv som hade kunnat räddas. Vad dessa människor dör av är
fattigdom. Den amerikanska sjukvården är i verkligheten en massiv pengamaskin. Och man
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kan slå vad om att läkemedelsindustrin inte donerade miljoner till Bidens kampanj bara för att
själva bli utknuffade ur sjukvården.
2018 levde över 38 miljoner amerikaner i fattigdom. Svarta, latinamerikaner och ursprungsbefolkningen var särskilt hårt drabbade. Samma år var 11 procent av hushållen drabbade av
hunger. Mellanskikten har också sett sina inkomster stagnera eller falla under de senaste åren.
Ovanpå allt detta ser vi nu effekterna av pandemin med en stigande arbetslöshet.
Detta är ett USA. Men det finns ett till – det USA som existerar för miljardärerna. Bara i år
kammade de 400 rikaste amerikanerna hem 240 miljarder dollar, vilket ökat deras samlade
rikedomar till 3200 miljarder dollar. Den rikaste procenten av befolkningen äger 34 200
miljarder, samtidigt som de fattigaste 50 procenten har sett sina inkomster stagnera och falla.
Vad vi har här är en ständig överföring av rikedomar från majoriteten av befolkningen, de
som arbetar och producerar alla rikedomar, till en liten minoritet i toppen. Ingen mängd tal
från Biden kommer att förändra detta inom någon snar framtid. Denna polarisering av
rikedomar har pågått i mer än 40 år. Inget förändrades under Obamas åtta år vid makten, då
Biden var vice-president.
Om någon tror att Biden kommer att ta strid mot den rikaste 1 procenten, så kan vi påminna
om vad Biden själv sa för två år sedan, vid ett möte med Brookings Institute 2018. Om de
superrika sa han: "Jag tror inte 500 miljardärer är orsaken till våra problem. Folket i toppen är
inte några dåliga människor."

Foto: Eric Haynes (CC BY-NC-ND 3.0)

Biden kommer att lyda kapitalisternas order
Detta är det främsta problemet med Biden. Han kommer inte attackera kapitalisterna,
eftersom det är dem han representerar. Han har gett löften om flera reformer och på kort sikt
måste han ta itu med pandemin, som de i praktiken tappat all kontroll över. Detta innebär att
han initialt kommer behöva spendera stora summor av offentliga medel för att stimulera
ekonomin. Men förr eller senare kommer denna politik att behöva vändas till sin motsats. De
enorma summor pengar som nu spenderas av regeringar världen över på att stimulera
ekonomin, har borgarklassen tvingats till på grund av deras rädsla för att en social revolution
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ska bryta ut. Kapitalisterna är fullt medvetna om arbetarklassens makt och de är rädda för en
kris som inte ger arbetarklassen något annat val än att gå ut i kamp.
Därför försöker Biden söva arbetarna med tal om att han kommer vara alla amerikaners
president. Men vad han säger nu och den verkliga politik han kommer behöva föra för den
klass som han representerar är två helt olika saker.
Detta reser en annan fråga. Trump presenterades som "det mer onda" alternativet i detta valet.
Och det sades att för att stoppa det "mer onda" var det nödvändigt att ta tillbaka det "mindre
onda": det Demokratiska partiets kandidat. Trots det röstade miljoner amerikaner på Trump,
långt fler än 2016.
Det skulle vara ett misstag att tro att valförlusten innebär slutet för Trump. Detta leder oss in
på den andra artikeln i New York Times. I den kan vi läsa följande: "President Trump planerar
att bilda en så kallad aktionskommitté för politiskt ledarskap, en federal organisation för att
samla in pengar för att göra det möjligt för honom att bibehålla sitt grepp om det
Republikanska partiet även när han avgått som president, sa talespersoner på måndagen."
Trump har byggt upp en betydande bas och han kommer inte släppa taget om den. Enligt
samma artikel:
"Huvudsakligen skulle detta tveklöst vara ett verktyg för Trump att behålla sitt inflytande
över ett parti som till stor del stöpts om efter hans avbild under de senaste fyra åren.
'President Trump kommer inte försvinna någonstans inom någon snar framtid', sa Matt
Gorman, en republikansk strateg. Han kommer att lägga sig i den nationella debatten på ett
sätt som ingen av hans föregångare gjort.
Innan valet sa Trump till sina rådgivare, ibland som ett skämt – ibland inte, att han kanske
kommer ställa upp igen 2024 om han förlorar mot Biden."
Det "mer onda" kan återvända
Biden kommer inte kunna sätta stopp för Trump-fenomenet. Han må ha vunnit detta valet,
men det är också sant att Trump ökade sitt absoluta röstantal massivt. Totalt vann han 71
miljoner röster. Det skulle inte vara svårt att omvandla detta till en seger för Trump 2024. Ge
Biden fyra år vid makten, så kommer vi att se ett skifte i folks attityder. För vilket ekonomiskt
program kan Biden erbjuda?
För tillfället har den härskande klassen i praktiskt taget alla länder tvingats att öka sina
offentliga utgifter i rädsla för en ekonomisk kollaps. Om de ska kunna upprätthålla ett
minimum av social stabilitet, är de medvetna om att de måste erbjuda den stora massan någon
form av inkomst: tillräckligt för att betala hyran, betala av på lånet och sätta mat på bordet.
Om de misslyckas med detta kommer tiotals miljoner eller hundratals miljoner att stå inför en
än mer desperat situation än de gör idag. Men denna utgiftsökning har lett till en kraftig
ökning av skulder i alla länder.
Under den första perioden kanske Biden tvingas fortsätta denna politik, men förr eller senare
kommer denna skuld att bli ett problem. Initialt kan det ge systemet det stöd som det behöver,
men när det väl når över en viss nivå kommer det att vändas till sin motsats där regeringar
kommer tvingas att skära ner för att kunna betala av på sina skulder. Under dessa förhållanden
kommer vi inte se några verkligt progressiva åtgärder från Biden-administrationen.
Vi en viss tidpunkt kommer illusionerna i Biden att släppa och givet de nuvarande
omständigheterna kan detta gå snabbt. När det händer kan en person som Trump göra en
dramatisk återkomst. Han har redan en stark väljarbas och det skulle inte krävas mycket för
att saker och ting ska tippa över till hans fördel.
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Inget stöd till varken Demokraterna eller Republikanerna
Så för att besvara de som anklagar konsekventa marxister för att inte bry sig om Trump vann
eller inte så har vi följande att säga. Trump är en rasistisk, sexistisk, trångsynt reaktionär som
uppmuntrar några av de mest bakåtsträvande och reaktionära krafterna inom det amerikanska
samhället. Vi marxister vill se ett slut på Trump, inte bara för en mandatperiod, utan för alltid.
Det är precis av den anledningen som vi antog den principiella ståndpunkten att motsätta oss
både Trump och Biden.
Låt oss inte glömma att det var Obama/Biden-administrationen som lade grunden för Trumps
seger 2016. Vi vill inte se en återupprepning av detta. Det enda sättet att undvika ett sådant
scenario är att bygga en politisk kraft som baserar sig på hela den amerikanska arbetarklassen,
ett genuint arbetarparti som skulle kampanja mot både Republikanerna och Demokraterna.
Någon skulle kunna svara att ett sådant perspektiv verkar väldigt långt borta och att vi måste
stoppa ondskan nu. Men problemet är att genom att lita på Biden att stoppa det så kallade
"mer onda" idag, så förbereder vi helt enkelt för att samma "större ondska" återkommer vid ett
senare tillfälle.
Man skulle kunna argumentera för att vi ska stoppa den större ondskan nu och därefter
förbereda skapandet av ett alternativ, ett arbetarparti, under den kommande perioden. Poängen
vi vill understryka här är att skapandet av ett sådant tredje alternativ blir svårare om de som
påstår att de vill ha ett tredje, arbetarbaserat parti, har smutsat ner sin fana genom att stötta
Biden.
Det finns tillfällen då marxister måste gå mot strömmen. 1939 förklarade Trotskij att
"...massorna lär sig inte genom teoretiska prognoser, utan genom sina livs allmänna
erfarenheter." Det är lika sant idag som när det skrevs. Massorna i USA kommer lära sig av
sin egen erfarenhet att Biden inte har något att erbjuda dem.
Marxisternas uppgift är inte att pressas av händelserna att anta en opportunistisk hållning,
utan att säga saker som de verkligen är, att säga arbetarna och unga sanningen. I verkligheten
har de som stöttar Biden gett om hoppet om den amerikanska arbetarklassen. De påstår att den
är konservativ och därför inte kommer förstå en revolutionär ståndpunkt. Detta är falskt rakt
igenom.
Baserat på sina egna erfarenheter, kommer de amerikanska arbetarna att dra slutsatsen att de
behöver sitt eget parti. Och under processen av att bygga ett sådant parti och genom att testa
det i praktiken, kommer de mer avancerade lagren att börja dra revolutionära slutsatser och
söka efter de som kan säga dem sanningen. Det är genom denna process som ett självständigt
parti för den amerikanska arbetarklassen kommer att byggas, och det är under sådana
förhållanden som den marxistiska tendensen kommer att bli en masskraft. Då kommer de
amerikanska arbetarna och ungdomarna att kunna börja genomföra uppgiften att omvandla
USA i en verkligt socialistisk riktning.

