
Vänsterpress om USA  
– slutet av oktober 2020 

Mindre än en vecka återstår till det amerikanska presidentvalet (som hålls 3 november).  

Trump har tillfrisknat från Covid-19 och är i full fart igen. P g a smittrisken beslöts att den 

andra debattomgången mellan presidentkandidaterna skulle hållas digitalt, men det vill inte 

Trump veta av och den ställdes in. Däremot blev den tredje av och hölls faktiskt i ganska 

civiliserad ton.  

Trump har prioriterat offentliga kampanjmöten där han försöker mobilisera sina ”trupper” 

med användning av vilda personangrepp och skrämselpropaganda som går ut på att om Biden 

vinner så kommer USA att drabbas av omfattande raskravaller och terrorism, skatterna 

kommer att chockhöjas, ekonomin kommer att kapsejsa och demokraterna försöka införa 

socialism. Samtidigt varnar han för omfattande valfusk och hotar med att inte acceptera en 

valförlust.  

Se även: Vänsterpress om USA – augusti 2020, Inför presidentvalet i USA – republikaner 

vänder Trump ryggen, Vänsterpress om skogsbränderna i USA – september 2020, 

Vänsterpress om USA – början av oktober 2020, Vänsterpress om USA – mitten av oktober 

2020, samt Paul Le Blanc, USA: Det demokratiska partiet, hotet från fascismen och den 

socialistiska framtiden 

Martin Fahlgren 29/10 2020 
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Internationalen 

Fyra år med Donald Trump räcker! 

Per Leander (Ledare) 
Internationalen 30/10 2020 

Med bara dagar kvar till det amerikanska presidentvalet kan man konstatera att fyra år med 

Donald Trump räcker. Fyra år till med den narcissistiske galningen i Vita huset vore en 

katastrof. Han måste helt enkelt bort! Därmed inte sagt att saker och ting kommer att bli bättre 

om Joe Biden vinner.  

Klimatförändringarna pågick redan innan Trump blev president. Rasismen och polisvåldet 

genomsyrade USA redan innan Trump blev president. Fattigdomen och klassklyftorna växte 

redan innan Trump blev president. Det amerikanska sjukvårdssystemet var uruselt redan 

innan Trump blev president. USA krigade runtom i världen redan innan Trump blev 

president. Och Corona-krisen skulle ha slagit hårt även om Trump inte hade varit president. 

En eventuell seger för Joe Biden kommer inte att leda till några större förändringar. Biden är 

snarare en representant för det havererade nyliberala system som ledde till att en populistisk 

missnöjespolitiker som Donald Trump kunde komma till makten i förra valet. Om Biden 

fortsätter på samma gamla spår kommer krisen bara att växa och risken är att nästa ”Trump” 

blir tusen gånger värre än den vi har haft nu. 

Flamman 

USA är bara nästan en demokrati 

Tor Gasslander 
Flamman 29/10 2020 

Skulle du köa i timmar för att få rösta på en man du föraktar? Presidentvalet i 
USA är inte bara ett val mellan pest eller kolera, det är knappt ett fungerande 
val alls. 

Medan jorden går mot den sjätte massutrotningen utses i helgen en ny kejsare över mänsklig-

hetens främsta imperium, de Amerikanska förenta staterna. 

Bladguldet på kronan flagnar visserligen, men den är fortfarande tung. 

Valet står mellan två monstruöst rika och groteskt ålderstigna män. Den ena är god, den andre 

ond. Det är i alla fall vad stora delar av landet och det politiska kommentariatet verkar vilja att 

man ska tycka. De förment progressiva framhåller den 77-årige Joe Biden som den kommer 

återinföra laglydighet, troskyldighet och en rad andra klassiska dygder som han själv aldrig 

verkar ha utövat i praktiken. 

Trumps stödtrupper hoppas också att han ska putsa upp kronan igen, men anser snarare att lite 

skit under naglarna inte kan skada när man ska trycka åt både invandrare och kineser, och 

återupprätta imperiets glans. 

Den radikala vänstern verkar ha greppat att båda har fel. De låter som i taglinen till monster-

filmen Alien vs Predator: ”oavsett vem som vinner, förlorar vi”. 

Striden utspelar sig som sig bör på ett avstånd av tusentals mil från marken. Joe Biden för-

svarar sig mot anklagelser om att vara socialist medan Donald Trump angriper militären, Wall 

Street och en ”korrupt elit” – samma gäng som skapat honom. 

Men det är egentligen som det brukar när världens sämsta land går till val. Det går att plocka 

poänger på vad som är mer eller mindre dåligt – aktivisten, dramatikern och författaren 

America Vera-Zavala gör det i veckan förtjänstfullt genom att i Arbetet Kultur påpeka att 
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Donald Trump åtminstone är den han utger sig för att vara. Motargumentet är som bekant att 

det är svårt att motivera för alla dem som fått det ännu sämre under ett ännu hårdare och mer 

orättvist system varför de inte ändå skulle välja den mindre ondskan. Fråga de över 500 barn 

som separerats från sina föräldrar under Trumpadministrationen, till exempel, och vars 

föräldrar man nu inte kan hitta igen. 

Den stora frågan är dock inte om pest eller en något mildare kolera är att föredra. Den handlar 

om möjligheten att alls göra ett val. 

Delar av kritiken är förstås gammal: det amerikanska tvåpartisystemet gör möjligheterna att 

välja något annat än två former av rått marknadsvälde ganska hopplösa. Att presidenten utses 

av elektorsröster – snarare än en sammanslagen röstmängd – i ett system med majoritetsval 

låser i praktiken ute kandidater som inte tillhör något av de stora partierna. Dessutom ger det 

upphov till förbryllande resultat av den typen man upplevde vid förra valet: Donald Trump 

fick färre röster, men vann ändå presidentskapet. 

Och ju närmare man kommer den mark där folk lever, som ingen av kandidaterna har sett de 

senaste femtio åren, desto tydligare ser man sprickorna i det nordamerikanska demokrati-

bygget. 

De otroliga pengar som läggs på reklam under presidentvalen är en aspekt. Totalt beräknas 

årets kampanjer från presidentkandidater och diverse stödorganisationer kosta över tio miljar-

der dollar, motsvarande ungefär en vanlig svensk statsbudget. Hade dessa pengar bara gått till 

vanliga politiska annonser hade det varit en sak: det är trots allt ganska svårt att övertyga 

människor att ändra sina politiska åsikter. Oavsett hur ofta man får se en leende politiker 

klappa en hund och hälsa på ”the troops” förändrar det faktiskt sällan vad man tycker om 

personens politiska åsikter. Men det vet förstås de som bränner pengarna, och fokus läggs 

därför i allt större utsträckning på att försöka kontrollera vem som röstar och inte. Att jaga 

upp sina egna till den milda grad att inte en enda stannar hemma är kanske en rimlig strategi. 

Men att trötta ut hela grupper – som afroamerikaner eller spansktalande – är något helt annat. 

Här handlar det inte om att sälja sin egen, eller ens att såga sin motståndares politik, utan bara 

om att göra hela samhällsskikt så trötta på hela charaden att de inte kan förmå sig att rösta ens 

på mild kolera. 

Problemen förstärks ytterligare av att båda partier ägnar sig åt så kallad ”gerrymandering” – 

att dela in valdistrikten på så sätt att just deras parti gynnas – och en på det stora hela mycket 

bräcklig valinfrastruktur. Redan under den förtidsröstning som pågår rapporteras från många 

håll om att väljare måste göra långa resor för att kunna lämna in sitt röstkort, och stå i tims-

långa köer väl på plats. Hur långt ska en människa egentligen förväntas gå för att få rösta på 

kolera? 

Offensiv 

Trump hotar stjäla valet 

Arne Olsson 
Offensiv 21/10 2020 

Det är ett extremt polariserat USA i djup kris som går till val om mindre än två veckor.  

Opinionsundersökningarna pekar mot att Demokraternas presidentkandidat Joe Biden 

kommer att vinna valet. Men det är också långt ifrån säkert att en allt desperatare Trump 

kommer att respektera valutgången. Upprepade gånger har Trump satt likhetstecken mellan 

förtidsröster (poströster), som denna gång blir rekordmånga, och valfusk. 

Det stora antalet förtidsröster pekar mot att valdeltagandet blir rekordstort, runt 65 procent – 

det högsta på mer än hundra år. Det kan därför ta lång tid innan samtliga röster är färdig-

räknade. Det i sin tur ger Trump tid för att på olika sätt och medel försöka ogiltigförklara 
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valet för att på nytt dra vinning av att det amerikanska valsystemet är komplicerat och en 

karikatyr av demokrati. 

 

Trump misstror poströstningen som “valfusk” och har hotat med att inte acceptera 
valutgången om han förlorar (Foto: Gage Skidmore / Flickr CC). 

Efter fyra katastrofala år med Trump är den sittande presidenten visserligen nere för 

räkning, men ännu inte utslagen. Vad som håller honom uppe är att Demokraternas mot-

kandidat Joe Biden är så svag och så rotad i etablissemanget. Om Biden vinner är det främst 

en följd av den starka viljan att bli av med Trump. 

Biden och hans vicepresidentkandidat Kamala Harris stödjer exempelvis inte kravet på allmän 

sjukvård – att vården blir en rättighet för alla – som har ett starkt folkligt stöd. Båda vägrar ge 

stöd till en ny grön giv (Green New Deal). 

I debatten med vicepresident Mike Pence sa Harris dessutom att en Bidenadministration inte 

kommer att förbjuda fracking. 

Till följd av Trumpadministrationens kriminella icke-respons på smittan är USA det land i 

världen med flest antal smittade, över 8,5 miljoner, och flest antal döda i covid-19, 225 000. I 

USA började pandemins andra våg utan att den första vågen ens har slutat. 

I dagarna kom alarmerande rapporter om att antalet fattiga i USA har blivit 8 miljoner fler 

sedan mars i år. ”Pandemin äter av USA:s medelklass”, rapporterade SVT:s utsände den 18 

oktober och tillade att ”den ekonomiska krisen leder till den perfekta stormen mot presiden-

tens återvalskampanj”. 

Den massrevolt, Black Lives Matter-protesterna, som följde efter polisens mord på George 

Floyd i maj blev till den största proteströrelsen i USA:s historia. Det massiva stödet till Black 

Lives Matter-protesterna var en reaktion mot polisens dödliga våld och rasism, men också 

mot Trumps politik under pandemin och krisen. 

Trumps svar på protesterna var repression i kombination med en hätsk kampanj för ”lag och 

ordning”. I skydd av hetsen mot protesterna och de specialstyrkor som Trump mobiliserade 
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för att stoppa dem trappade högerextrema väpnade grupper upp sin aktivitet. Trumps respons 

på Black Lives Matter-protesterna är en varning om hur långt han är beredd att gå för att 

behålla makten oavsett valutgången. 

Hotet om att Trump kan komma att försöka kapa valet måste tas på allvar och mötas av kamp 

från fackföreningar och progressiva sociala rörelser. ”En massrörelse för att hindra Trump 

från att stjäla valsegern kan dock inte begränsas till ett försvar av de demokratiska fri- och 

rättigheterna, utan behöver även inkludera krav på omedelbara sociala förbättringar och en 

grön ny giv”, som Socialist Alternative (ISA:s sympatisörer i USA) säger i ett uttalande. 

Om Trump förlorar valet skulle det självklart hälsas med glädje av tiotals miljoner arbetare 

och fattiga i USA samt de förtryckta massorna världen över. Men en ny Bidenadministration 

kommer främst att tjäna storkapitalet och likt tidigare Demokratiska administrationer 

attackera arbetare och fattiga, vilket kan öppna för en ännu aggressivare höger med eller utan 

Trump. Detta är inte oundvikligt, men understryker behovet av att ett nytt politiskt parti byggs 

som står upp mot Wall Streets och storbolagens makt. 

Detta är anledningen till att Socialist Alternative inte reducerar kampen mot Trump till att 

utmynna i stöd till Demokraternas Biden, utan uppmanar till en proteströst på Howie 

Hawkins, en socialist och de Grönas presidentkandidat, för uttrycka en protest som samtidigt 

pekar på behovet att bygga ett nytt självständigt politiskt alternativ för USA:s arbetare och 

fattiga. 

Proletären 

Vad har Trump gjort för arbetarna i USA?  

Janne Bengtsson 
Proletären 28/10 2020 

Han bars fram på en våg av arbetarröster i valet 2016. Men när hans presidentperiod 

ska summeras står det klart att Donald Trump har svikit den amerikanska 

arbetarklassen. 

Donald Trump lovade kolgruvearbetarna fler jobb och att ”ta tillbaka kolet som energikälla”. 

Idag finns bara 45.000 kolgruvearbetare kvar i USA. 2008 var de nästan 100.000. Under 

Trumps ämbetsperiod har produktionen sjunkit med 26 procent och 5.000 jobb har försvunnit, 

enligt siffror från statliga US Energy Information Administration. De arbetslösa lever på 

marginalen: Trump har konsekvent motsatt sig en höjning av gruvarbetarnas pensioner. 

Cecil Roberts, ledare för gruvarbetarfacket United Mine Workers of America, konstaterade 

nyligen i ett tal att ”kolindustrin har inte kommit tillbaka, tvärtemot vad Trump säger. Ingen 

har räddat kolindustrin. Det är den bistra verkligheten”. 

Han lovade stålarbetarna i Pittsburgh att återigen göra staden till USA:s stålhuvudstad. 

Inget har hänt. Han lovade bilarbetarna i Youngstown, Ohio, att utveckla GM:s bilfabrik. Idag 

har den flyttat till Mexiko och 4.500 arbetare är utan jobb. 

Trump gick till val 2016 med en enkel slogan: ”more jobs and better wages”, fler jobb och 

högre löner. 

Han har svikit alla löften. 

Nu pekar allt på att den arbetarklass som i hög grad backade upp Donald Trump i valet 

2016, inte längre står bakom honom på samma sätt. Trumps vallöften, till exempel om att vara 

en ”president som skyddar arbetarna och kämpar för dem”, ekar tomma idag. 
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– Han har förrått arbetarna och förvandlat arbetsplatserna till dödsfällor, hävdar Tom 

Conway, ordförande för stålarbetarfacket United Steelworkers (USW) i en debattartikel i 

tidningen Labor Tribune. 

Conway konstaterar att Trumpadministrationen skurit ner kraftigt på det ekonomiska stödet 

till OSHA, USA:s motsvarighet till Arbetsmiljöverket, samtidigt som han fyllt styrelsen med 

representanter för bolags-USA. Antalet anställda inspektörer är det lägsta på 50 år och de har 

utfört det lägsta antalet inspektioner på 40 år. Det har lett till att 5.250 arbetare dog på jobbet 

under 2019, den värsta siffran sedan 2007. 

Samtidigt har Trump avskaffat alla regler för arbete med kemiska och giftiga material, arbets-

lagsstiftningen för barn(!) och de inspektörer som var experter på gruvsäkerhet. Företag som 

Sverigeaktuella Amazon har fått fria händer att gå i spetsen för en utstuderad utsugning av 

arbetskraften. 

– Företag som Amazon och andra vill inte ha ett fungerande OSHA. De har en villig partner i 

Donald Trump. Myndighetens inaktivitet beror på medvetna beslut som ska gynna bolagen 

och som sätter säkra profiter före arbetarnas säkerhet, menar Conway. 

USW var delat i valet 2016; många lokala avdelningar slöt upp bakom Trump. Särskilt i 

Pennsylvania, där både gruv- och stålindustrin förlorade jobb. I valet röstade arbetarna för 

sina jobb, och Trumps löften säkrade en knapp seger, 48,6 procent mot Hillary Clintons 47,9. 

I den senaste (11 oktober) sammanvägda opinionsundersökningen från sajten FiveThirtyEight 

leder Joe Biden stort, 51 procent mot 45 för Trump. I Ohio vann Trump stort 2016. Nu leder 

Biden knappt. 

Gruvstaterna Wyoming, Kentucky och West Virginia är fortfarande pålitliga republikanska 

fästen. Där vinner Trump. Men Pennsylvania är en så kallad swing state, en delstat som lutar 

åt ena hållet i ett val och åt det andra i nästa. Det är sådana stater – också bland annat Florida, 

Colorado, Ohio och Michigan – som Trump måste vinna för att hålla sig kvar i Vita huset. 

Donald Trumps arbetarfientliga politik märks också i lönebildningen. Trump skryter om 

att de amerikanska arbetarnas löner stigit snabbare under hans ämbetsperiod än på många 

decennier. Det är lögn: fakta från U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) visar att löne-

ökningen för arbetare under 2019 var 0,1 procent. 

Särskilt hårt har Trumpekonomin drabbat de lågavlönade, en kategori som ökar dramatiskt. 

Enligt en rapport från det ideella researchinstitutet Brookings i slutet av 2019, tjänar 44 

procent (cirka 53 miljoner människor) av de amerikanska arbetarna mindre än 18.000 dollar 

(motsvarande 158.000 kronor) om året. Rapporten konstaterar att ”nästan hälften av alla 

arbetare tjänar inte tillräckligt mycket för att de ska kunna känna ekonomisk säkerhet. Många 

av dessa arbetare tvingas att ha två, eller tre jobb, för att överleva”. 

Trump har också vägrat höja minimilönen på 7,25 dollar (cirka 64 kronor) i timmen, slaktat 

olika hälsovårdsprogram för arbetarna och kraftigt rustat ned det sociala skyddsnätet. Hans 

skattepolitik har givit 6,8 miljoner arbetare, av en arbetarklass på totalt 157 miljoner, en 

mindre skattesänkning. Bolagens skattesänkning blev tolv gånger större och 111 av de 500 

vinstrikaste bolagen fick tillsammans skattesänkningar på nära 76 miljarder dollar. 

 


