Vänsterpress om USA
– början av september 2020
Corona-pandemin fortsätter att drabba USA hårt, samtidigt som Black Lives Matter-rörelsen
lever vidare.
Ytterligare en polisskjutning (i Kenosha, Wisconsin 24/8) av en obeväpnad svart man ledde
till omfattande (delvis våldsamma) protestdemonstrationer som fick president Trump att resa
till staden där han deklarerade att dödsskjutningar till försvar för ”för lag och ordning” är OK
– och denna klarsignal gällde inte bara polisen, utan även den 17-åring som oprovocerat sköt
två fredliga demonstranter till döds.
Det är uppenbart att Trump med sådana uttalanden är ute efter att öka motsättningarna i det
amerikanska samhället, i syfte att knyta an hårdare till den reaktionära högern och försöka
vinna den del av den vita medelklassen som skrämts av upploppen. Han tror att det är ett
framgångsrecept för att vinna det kommande presidentvalet. Men det är en mycket farlig
politik, som t o m kan leda till inbördeskrig.
Se även: Vänsterpress om USA – augusti 2020 och Inför presidentvalet i USA – republikaner
vänder Trump ryggen
Om primärvalen tidigare i år (som kom av sig pga Corona-utbrottet): Vänsterpress om
primärvalen i USA – februari 2020.
Om BLM-rörelsen: Vänsterpress om revolten i USA – början av juni 2020, Vänsterpress om
protesterna mot rasismen i USA – juni 2020, Vänsterpress om protesterna mot rasismen i
USA – slutet av juni 2020, Vänsterpress om Black Lives Matter-rörelsen – början av juli
2020 och Internationell vänsterpress om Black Lives Matter – juli 2020.
Martin Fahlgren 28/8 2020
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Internationalen
USA på randen till ett inbördeskrig?
Emma Lundström
Internationalen 4/9 2020

Protester i Kenosha 26 augusti. foto: *Hajee

Den lilla staden Kenosha i den amerikanska delstaten Wisconsin är just nu i världens
blickfång. Platsen har blivit den senaste brännpunkten för det som håller på att hända i
USA. För den allt mer brutala utveckling som får det att knyta sig i magen av oro för
vad som ska ske. Hur nära ligger inbördeskrigets gräns?
Sammandrabbningarna mellan de som protesterar mot polisens övervåld och beväpnade
Trumpanhängare har de senaste veckorna skakat det stora landet. När så den 29-årige
afroamerikanen Jacob Blake blev skjuten med sju skott i ryggen av vit polis i just Kenosha
den 24 augusti, hamnade den lilla staden plötsligt i händelsernas centrum.
Otroligt nog lever Jacob Blake, men han är paralyserad. Protestmarscherna har varit massiva
och Trumpanhängarna var inte sena att gå till motangrepp. De vallfärdade till Kenosha för att
konfrontera Black Lives Matter-demonstranterna. Stadens polis mötte dessa motdemonstranter med öppna armar. De både uppmuntrade dem och försåg dem med vatten, trots att Trumpanhängarna bröt mot utegångsförbudet.
En av dessa Trumpanhängare var 17-årige Kyle Rittenhouse. Utrustad med ett automatgevär
skjutsades han av sin mor till Kenosha från staden Antioch i granndelstaten Illinois. På videobilder från kvällen den 25 augusti syns Rittenhouse promenera bort från platsen där en
demonstrant ligger skjuten på gatan. Sitt vapen har han i händerna. När ett antal demonstranter springer efter för att stoppa honom skjuter han även mot dessa.
Två av demonstranterna dödas och en blir svårt sårad.
Rittenhouse då? Videobilderna visar hur han släpps igenom poliskedjan med sitt automatgevär hängande runt halsen. Polisen i Kenosha gör inga som helst försök att gripa honom. Det
gör däremot polisen i Antioch när Rittenhouse har återvänt hem. Han nu anhållen.
I lördags hölls en mäktig och fredlig demonstration i Kenosha. Jacob Blakes anhöriga fanns
bland huvudtalarna. Hans far, Jacob Blake Sr, sade i sitt tal: ”Vi kommer inte att sluta. Vi
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lider fortfarande av att det finns två rättssystem. Ett för den där vita grabben som promenerade nedför gatan efter att ha dödat två personer och skjutit av en mans arm. Sedan finns det
ett för min son.”
Kongressledamoten för Demokraterna, Karen Bass, kommenterade händelsen i Kenosha:
”Blotta tanken att vi skulle få se en ung man promenera mot polisen, efter han har dödat två
människor, utan att de gör någonting, och att polischefen följande dag verkar skylla morden
på att människor var ute efter att utegångsförbudet hade trätt i kraft.”
Även i Portland, Oregon, förekom under lördagen sammanstötningar mellan Black Lives
Matter-demonstranter och Trumpanhängare. För tredje lördagen i rad körde en karavan med
Trumpanhängare in i staden med stora ”Trump 2020”-flaggor hängande på bilarna.
Presidenten kallade dem för ”stora patrioter” i en kommentar på Twitter.
När de omkring 600 bilarna i karavanen skulle ta sig in i de centrala delarna av Portland,
försökte demonstranter att stoppa dem genom att ställa sig mitt i gatan och blockera broar.
Trumpanhängarna attackerade demonstranter med paintballkulor och pepparspray. I de
efterföljande oroligheterna sköts en Trumpanhängare till döds.
Hur har då Donald Trump hanterat situationen? Presidenten förnekar sig inte. Han annonserade under lördagen att han planerade att besöka Kenosha under tisdagen. Inte för att sprida
lugn utan för att elda på hatet. Presidentvalet närmar sig och Trump är inställd på att vinna.
Han tar varje tillfälle i akt att underblåsa anhängarnas ilska. Händelserna i Kenosha är ett
gyllene tillfälle för honom att öka splittringen i landet.
Till och med bland republikaner finns det en oro för vad ett Trumpbesök i Kenosha kommer
att innebära. Miles Taylor – som är ansluten till organisationen Republican Political Alliance
for Integrity and Reform (Repair) – påpekade att ett presidentbesök kan ha en lugnande effekt,
men i detta fall tvivlar han på det: ”Mitt problem är att Donald Trump åker till dessa platser
för att politisera ytterligare. Om han hade åkt för att förmedla ett enande budskap, men jag är
skeptisk.”
De varnande rösterna verkar få rätt. Under måndagen gick Trump ut och gav sitt stöd till
Rittenhouse och menade att 17-åringen hade agerat i självförsvar.
Trumps besök i Kenosha innebar inte heller någon försoning. Istället passade han på att
beskriva de som protesterar mot polisens övervåld som ”inhemska terrorister”. Vidare
anklagade han demokratiska politiker för att uppmuntra ”agitatorer och anarkister”. Trump
avstod från att träffa Jacob Blakes familj med hänvisning till att de ville ha en advokat
närvarande.
Bortsett från allt annat så riktar de eskalerande motsättningarna och sammandrabbningarna
befolkningens blickar bort från presidentens katastrofala hantering av Coronapandemin. I
dagsläget har pandemin skördat över 180 000 liv och kastat miljoner människor ut i arbetslöshet, med resultatet att över 30 miljoner går hungriga till sängs varje dag, enligt siffror i
Guardian.
”Lag och ordning” har blivit Trumps paradord på Twitter. Samtidigt struntar han själv ganska
blankt i allt vad rättsstat heter, uppviglar gärna allt vad han förmår och har till och med antytt
att han tänker sitta kvar som president, oavsett om han vinner valet eller ej. Så agerar en
diktator, inte en demokratiskt vald ledare.
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Offensiv
Trump försvarar dödsskjutningar
Per-Åke Westerlund
Offensiv 2/9 2020

Trumps kampanj är om ”lag och ordning”, det vill säga batongpolitik. Mer repression, nedskärningar, ett oräknerligt antal lögner och skuldbeläggning (Foto: Jackson A. Lanier /
Wikimedia commons).

Donald Trumps provokativa besök i Kenosha på tisdagen var en viktig del av hans valkampanj. Allt handlar om ”lag och ordning”. Att Trump försvarar den 17-åring som
sköt två fredliga demonstranter till döds ingår i kampanjen.
Black Lives Matter-protesterna efter mordet på George Floyd, som kvävdes till döds av en
polis i Minneapolis i maj, blev den största proteströrelsen i USA:s historia. 26 miljoner deltog
i tusentals demonstrationer i både storstäder och mindre orter.
Den 23 augusti tog protesterna ny fart, sedan polisen i Kenosha, Wisconsin, sköt 29-årige
Jacob Blake i ryggen med sju skott när han var på väg in i sin bil, där tre av hans barn
väntade. Blake ligger på sjukhus, förlamad från midjan och ner, med operationer som väntar.
Under de stora protester som följde i Kenosha sköts två demonstranter till döds och en
skadades allvarligt. Förövaren var Kyle Rittenhouse, en 17-åring från Illinois som med
automatvapen deltog i en lokal milis för att ”försvara företag i Kenosha”.
Donald Trump har sedan i våras oupphörligt riktat angrepp mot Black Lives Matterprotesterna. Han har stämplat dem som anarkister och kriminella. På Republikanernas
konvent, som formellt utsåg Trump till presidentkandidat, varnade talare efter talare för de
”socialister” som hotar att ”förstöra” USA.
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Dessa anklagelser riktas också mot Demokraternas presidentkandidat Joe Biden, vars meritlista i själva verket visar att han står på bankernas, storföretagens, militärens och polisapparatens sida. Trump pekar också ut borgmästarna i de berörda städerna, trots att dessa helt och
hållet samarbetar med polisen.
I helgen stod det också klart att Trump inrättar nya statliga organ mot ”civil oro på vänsterkanten”. Det ska skötas av bland annat ”Homeland Security”-departementet, som bildades
efter terrordådet den 11 september 2001.
I början av veckan gick Trump ett steg längre och försvarade skotten som dödade demonstranterna i Kenosha. Han påstod att den 17-årige skytten ”försvarade sig” och annars skulle ha
dödats. Det är genomgående att Trump vägrar att kritisera det grova våldet från poliser och
hans egna anhängare.
Så var bakgrunden när Trump annonserade sitt besök till Kenosha på tisdagen, trots att både
borgmästare och guvernör avrådde. Trump förklarade också att han inte tänkte träffa Jacob
Blakes familj, utan enbart inspektera skador på egendom.
Black Lives Matter-protesterna i juni tvingade Trump att tillfälligt backa. Han drog tillbaka
de ”gränsvakter” (svartuniformerade soldater i civila bilar) han hade skickat till Portland på
västkusten och avstod att skicka dem till Chicago och Seattle, som han hade hotat med. Även
Nationalgardet drogs tillbaka från Washington DC.
Demokratiska politiker i till exempel Minneapolis och Kalifornien lovade mitt under rörelsen
att kraftigt skära ner polisbudgetarna, löften som sedan har omvandlats till utredningar och
mycket begränsade minskningar. Kravet på minskade pengar till polisen och mer till sociala
åtgärder, bostäder och skola fick ett masstöd under protesterna. Opinionen svängde till ett
majoritetsstöd för Black Lives Matter även bland den vita befolkningen.
Men Demokraternas politiker och en del som har fått ledande roller i rörelsen strävar efter att
begränsa den till att enbart handla om valet i november.
Att BLM-protesterna fick så stort stöd var en reaktion mot polisens rasistdåd och rasismen i
allmänhet, men också mot Trumps katastrofala politik under pandemin och den ekonomiska
krisen, med nu över 20 miljoner arbetslösa och stor oro över att klara hyran och andra utgifter.
I många städer och delstater hotar stora nedskärningar.
Trump och hans anhängare, inklusive extremhögern, vill avleda uppmärksamheten från
krisen och enbart peka på det våld som oftast provoceras fram av polisens agerande. I
Portland har protesterna pågått i nära 100 dagar, med mestadels fredliga demonstrationer som
har samlat tusentals. När Trump satte in specialtrupper besvarades det av nätverk bland
mammor, pappor, lärare, vårdpersonal med flera som gav stöd till de oftast unga
demonstranterna.
Attackerna från extremhögern, med vapen, pepparspray, paintballvapen med mera, har
samtidigt fortsatt. I helgen genomförde högern en bilparad med 600 fordon i Portland och en
av deltagarna i paraden, en medlem i Patriot Prayers, dödades. Det fanns ännu på tisdagen inte
några uppgifter om vad som hänt. Trump pekade direkt ut ”vänstervåldet” som ansvarigt och
sa att det bara skulle ta honom en timme att skapa ordning.
BLM-protesterna har fortsatt starkt stöd. På årsdagen av Martin Luther Kings tal 1963, ”I
have a dream”, demonstrerade tiotusentals i Washington, med huvudparollen ”Bort med era
knän från våra nackar”.
Efter skjutningen av Jacob Blake strejkade basketspelarna i NBA-slutspelet, där lagen
samlades i en isolerad ”bubbla” vid Disney World i Florida. Spelarna höll zoommöten där
som ledde till strejken. Först att strejka var Milwaukee, som ligger i Wisconsin, samma
delstat som Kenosha.
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Strejken blev total i både herr- och dambasket, med stöd av kommentatorer och domare, och
spreds till baseball och fotboll, där det inte finns samma tradition av protester som i basket.
Spelet återupptogs med texten Black Lives Matter på tröjorna och de tidigare protesterna att
gå ner på knä.
Förre presidenten Barack Obama spelade en roll i att protesterna avbröts, i linje med
Demokraternas rädsla för att mista kontrollen.
Hur ska då protesterna fortsätta, när hot och våld från högern ökar? Här är vad en medlem i
Socialist Alternative (Rättvisepartiet Socialisternas systerorganisation) i Wisconsin skrev på
Facebook:
”Det behöver inte sägas att vi bör vidta största möjliga försiktighetsåtgärder, men vi kan inte
mobbas till underkastelse på grund av högerns terroristvåld. Det skulle göra alla framtida
protester mycket mindre säkra, eftersom en hatfull våldsman vore allt som behövs för att
stoppa rörelser. Nej, vad vi behöver är att:
1) Göra protesterna större, bestående av ett bredare skikt av människor. Sympatin med BLM
är alltid hög, även om inte alla står bakom alla radikala krav. Fackföreningar och stora sociala
rörelser måste pressas att visa styrka,
2) Mer strategiska massaktioner mot politiska mål och storföretag för blockader och störa
deras vinster,
3) Enade arbetar- och lokala försvarskommittéer för att skydda våra rörelser. Extremhögern,
även om de är tillräckligt många för att utgöra en fara för våra rörelser, är mycket mindre än
vår sida. De kan vara mer självsäkra och förödande i vissa fall för att den rasistiska kapitalistiska staten kommer att titta bort när de gör sitt smutsiga arbete och sedan använda våldet som
förevändning för att använda Nationalgardet mer brutalt. Men som vi har sett raseras deras
självförtroende av massprotester från arbetare, som i Boston 2017 där 40 000 människor
samlades och jagade bort några dussin nazister.”

Kaliforniens bränder: Ännu en klimatvarning
Robert Bielecki
Offensiv 2/9 2020
De omfattande skogsbränder som har härjat i Kalifornien de senaste veckorna, främst i
norr, är ännu ett sorgligt resultat av den globala uppvärmningen och klimatkrisens
effekter.
Hela 1,66 miljoner hektar (den 31 augusti) har brunnit upp, enligt brandförsvars- och skogsmyndigheten i Kalifornien, Cal Fire. Det är 625 olika skogsbränder som råder samtidigt, flera
orsakade av omfattande åskoväder. Minst sju har dött och över 1 400 byggnader har förstörts.
Skogsbränderna av denna magnitud har blivit det nya normala och kan inte viftas bort, vilket
till exempel Forbes försöker göra med den provocerande rubriken ”Sluta skylla bränderna på
klimatförändringen” den 24 augusti. De menar att eftersom skogsbränder alltid har skett i
olika omfattning, och att bränder kan gynna skogen, kan man inte koppla det till global
uppvärmning och klimatförändringar.
Motsatt denna uppfattning visar forskning från april dock att Kalifornien och andra delar av
västra USA har gått in i en period av långvarig torka, där färre våta perioder bryter av de
långa torra perioderna, vilket San Fransisco Chronicle rapporterade den 20 augusti.
Varmare temperaturer innebär torrare och mer lättantändlig mark. Och enligt Cal Fires rapport
om brandutsikter för 2020 skapar varmare vårar och somrar, tillsammans med mindre snö på
vintern och tidigarelagd smältning av snön, mer intensiva torrsäsonger som ”ökar stressen på
vegetationen och gör skogarna mer sårbara för allvarliga skogsbränder”.
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Än allvarligare är att brandsäsongerna håller på att bli till brandår: de börjar tidigare och slutar
senare. Cal Fire skriver att ”Medan skogsbränder är en naturlig del av Kaliforniens landskap
börjar brandsäsongen i Kalifornien och västra USA allt tidigare och avslutas allt senare för
varje år”.

Klimatkrisens effekter både underlättar för bränder att antändas och gör dess omfattning
värre (Foto: Public domain).

Skogsbrändernas storlek i Kalifornien har också ökat åttafaldigt sedan början av 1970-talet,
där den årliga brandytan har ökat med 500 procent, rapporterade en studie i Earth Future
2019.
Klimatförändringarna har även medfört mer skadedjur som suger ut träden på näring, vilket
dödar dem och gör dem än mer lättantändliga, enligt myndighetsrapporten Fourth National
Climate Assessment, som skriver: ”Skadegörelse från barkborrar dödade 7 procent av västra
USA:s skogsområde mellan år 1979 till 2012, vilket drivs på av varmare vintrar orsakade av
klimatförändringar och torka”.
Den ekologiska katastrofen och de långa kedjor av naturliga processer som påverkas och
rubbas av klimatförändringar och global uppvärmning blir tydligt i Kalifornien och i världen.
Trots att delstats- och lokala myndigheter bara har tillsyn över 3 procent av skogsområdet i
delstaten, medan regeringen kontrollerar över hälften, skyller den klimatförnekande Trump
bränderna på restriktioner i avverkning av skogen plus att mer inte görs för att ”tunna ut
skogen”.
Han fortsätter med att skylla det hela på att man inte har ”städat upp” tillräckligt i skogen.
Han menar att Finland klarar sig bra för att man ”krattar upp” de torra löven och grenarna,
och att de i Kalifornien därför får skylla sig själva. Därför vill han också strypa stöd och
resurser till delstaten för att bekämpa bränderna, ett hot han även gjorde under 2018 års
våldsamma skogsbränder.
Mot högerpolitikens klimatkatastrofala politik – både vad gäller skydd av ekosystem och
naturvärden, och miljardsubventioner och stöd till storföretag att fortsätta sin utsläppspolitik –
måste ett socialistiskt grönt alternativ rustas till strid för. Ett där storföretag, banker och
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energibolag ställs under demokratisk kontroll och styre underifrån och beslut tas i enlighet
och samklang med djur, natur och människans behov – inte vinstintresset.

Revolution
Black Lives Matter: Skotten mot Jacob Blake återuppväcker ilskan
Erica Roedl
Revolution 31/8 2020
Polisen har skjutit ännu en obeväpnad svart man. Denna gång i Kenosha, Wisconsin.
I videoinspelningen från skjutningen kan man se hur Jacob Blake, med två poliser tätt
efter sig, går runt sin bil för att öppna dörren till förarsätet. En av poliserna griper tag i
Blakes skjorta bakifrån, och drar honom baklänges för att hindra honom från att kliva
in i bilen. Därefter börjar de nästan omedelbart skjuta. De skjuter Blake i ryggen sju
gånger. Vad som inte syns i videon – som nu blivit viral – är att Blakes små barn satt i
baksätet när detta hände. Blake skickades till sjukhus, och hans pappa har uppgett att
han nu är förlamad från midjan och neråt.

Bild: ken fager / Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Samma kväll utbröt protester i Kenosha. Kenosha är en liten stad mitt emellan Chicago och
Milwaukee, vid Lake Michigan. Invånarantalet är bara strax under 100 000. Under demonstrationernas andra kväll intensifierades ilskan och fordon, butiker och myndighetsbyggnader
brändes. Polisen svarade med att resa barrikader och besvarade demonstranterna med tårgas
och våld.
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Tills nyligen hade det varit mycket svårt att föreställa sig en sådan social explosion i en
sömnig pendlarstad som Kenosha. Men sommarens massiva Black Lives Matterdemonstrationer har visat den ilska som miljontals människor känner inför den vidrigt
orättvisa värld vi lever i.
Skillnaderna mellan stad och landsbygd i Amerika, som tidigare verkade oöverstigliga, bryts
nu ned. Stora som små samhällen drabbas av den borgerliga statens våld, och allt fler får nu
erfara brutal repression, antingen själva eller på video. Scener som tidigare sällan visats i
media delas nu brett. Washington står handfallna. Efter att de i månader både totalt
misslyckats med att hantera en pandemi, och sedan överhuvudtaget inte lyckats hindra den
förödande ekonomiska kris den utlöst, har välvilligheten gentemot regimen kraftigt minskat.
Inom 48 timmar hade demonstrationerna i Kenosha börjat sprida sig över landet. Protester
hölls i Madison, New York och Minneapolis, där fem demonstranter arresterades. I
Minneapolis har demonstrationer pågått sedan mordet på George Floyd, men under de senaste
veckorna har de varit mindre och arresteringar, våld och skadegörelse uteblivit. Polisens
snabba framträdande under de senaste dagarnas protester och deras snabba agerande i
Kenosha tyder på att de desperat vill försöka kväva rörelsen i sin linda, innan den ökar i
omfång igen.
När protesterna hade pågått i tre dagar eskalerade situationen ytterligare. Sent på kvällen, då
demonstrationerna i stort sett upplösts för natten, sköt en mindre grupp beväpnade män som
"vaktade" en bensinmack mot demonstranterna. De dödade två, och skadade en tredje.
Dessa "garden" har överhuvudtaget ingenting att göra med de självförsvarskommittéer och
tillhörande patruller som upprättades i Minnesota, under rörelsen som följde efter George
Floyds död. Dessa kommittéer organiserades spontant, framförallt i fattiga och svarta
områden, och som ett naturligt svar på behovet av att skydda de verksamheter som arbetare
måste kunna förlita sig på. Dessa patruller var i de flesta fall beväpnade, men de enda
skjutningar som inträffade under Minneapolisdemonstrationerna skedde innan dessa patruller
satts upp. "Vakterna" i Kenosha bestod av personer ur extremhögern som ville hjälpa Trump
att upprätthålla "lag och ordning" genom att leka vilda västern.
Wisconsins guvernör Tony Evers vill efter detta fördubbla antalet trupper ur Nationalgardet
på gatorna. Om man ska gå efter tidigare erfarenheter kommer dessa styrkor att användas för
att utöka repressionen mot demonstranterna, inte mot alternativhögern. Vi måste också
minnas att vi inte bara har Donald Trump att tacka för extremhögerns framväxt, utan också
Clinton, Obama och Biden. Trump är bara en konsekvens av den politiska polariseringen och
det ruttnande kapitalistiska systemet.
Det är heller inte oviktigt att attacken skedde långt efter att demonstrationen skingrats. Dessa
reaktionära ynkryggar vet att de, beväpnade eller ej, inte skulle ha en chans mot
demonstrationen då den var som störst.
Frågan om arbetarnas kollektiva självförsvar mot den borgerliga statens officiella såväl som
inofficiella styrkor ställs nu på dagordningen överallt. Självförsvarskommittéer skulle kunna
organiseras i varje kvarter i Kenosha, vilket skulle skydda och stärka arbetarklassens enhet.
Men vi kan inte förlita oss på att rörelsen spontant ska bilda dessa strukturer. Inte ens i
Minneapolis utvecklades de helt spontant, utan mindre – men etablerade – grupper som
NAACP och AIM existerade redan. De hade demonstranternas förtroende, och tog initiativ till
att expandera de grupper som fanns och bygga nya. Detta visar varför ett revolutionärt
ledarskap som förberetts sedan innan och agerar från en oberoende klasståndpunkt är så
viktigt.
Poliserna som sköt Jacob Blake har nu 30 dagar på sig att lämna in sina rapporter om vad som
hänt, medan de från avstängdhetens bekvämlighet väntar på att ovädret ska dra över. Men
sommarens protester ligger nära i minnet. Kvällen innan Blake sköts utbröt protester mot
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polisvåldet också i Lafayette, Louisiana, efter att polisen mördat Trayford Pellerin utanför en
närbutik. Samtidigt har demonstrationerna i Louisville, Portland och Minneapolis fortsatt dra
ut folk på gatorna, om än i mindre omfattning än tidigare.
Myndigheterna uppmanar fortsatt folk att vänta på rättvisan, på att "lagen ska ha sin gång".
Detta innebär alltså en uppmaning att lita på samma statsapparat som begick mordet från
första början. Derek Chauvin, polisen som mördade George Floyd, ska till domstol den 8
mars 2021. Man hoppas att tillräckligt med tid då ska hinna passera för att folk helt enkelt ska
glömma bort det. Men nu skördar polisterrorn nya offer varje vecka. De kan inte bara trycka
på "snooze" om och om igen och förvänta sig att folk ska somna. Polisfackets uppmaning om
att vi ska "vänta tills vi har all fakta" ringer för döva öron. Allt fler drar nu slutsatsen att
samhället behöver förändras från grunden, och en vädjan om att "vänta" kommer inte få något
gehör.

Martin Luther King sa en gång att "uppror är de ohördas språk". Bild: ken fager / Flickr (CC
BY-NC-SA 2.0)

Många Demokrater har fördömt skjutningen på Twitter. Joe Biden har krävt en utredning.
Innan Blake sköts kallade borgmästaren i Kenosha, som är Demokrat, rasismen för
en nationell hälsokris. Men befolkningen landet över har nu sett exakt hur myndigheterna
hanterar nationella hälsokriser, som covid-19: genom storvulna uttalanden, men ingen
handling av substans.
Den myriad av olika kriser som drabbat arbetare och fattiga har under de senaste månaderna, i
stad efter stad, lett till sociala explosioner. Dessa har nu kommit till lilla Kenosha. Bilar och
byggnader brinner, och det regnar tårgas och gummikulor.
President Trump kritiserade Oregons guvernör för att han inte satte in Nationalgardet tidigare
mot Portlands "Wall of Moms" ("mur av mammor"). Wisconsins guvernör, som är Demokrat,
var däremot snabb med att kalla in dem för att "hålla ordning". De båda partierna håller alltså
i praktiken med varandra om att det är rimligt att lägga enorma resurser på att hålla en
beväpnad styrka på stand-by, för att kunna sätta in den mot arbetarklassen ifall den gör
uppror.
Martin Luther King sa en gång att "uppror är de ohördas språk". Så länge det kapitalistiska
Demokratiska partiet bara erbjuder kosmetiska förändringar i ett försök att tysta ropet "I can't
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breathe!" (jag kan inte andas!), kommer återkommande, stora explosioner av ilska att vara det
nya normala.
Men så länge rörelsen saknar en ledning har den heller ingen riktning. Så länge det inte finns
något konstruktivt utlopp för ilskan som byggts upp lämnar bristen på organisation rum för
oberäkneliga grupper, individer eller provokatörer som kan förvirra rörelsen och rikta in den
på skadegörelse. Som marxister försvarar vi inte vi privategendom från vandalism på samma
sätt som kapitalisterna gör. En brinnande bil eller bank är ingenting mot det lidande som
miljarder människor utsätts för i ett system byggt på privategendom. Men vandalism erbjuder
ingen väg framåt och ut ur detta system som hotar att dra ner hela mänskligheten i avgrunden.
Fackföreningarna i Wisconsin och Illinois måste ta upp ledningen för rörelsen. Bara i dessa
två stater finns en miljon fackligt anslutna arbetare. Fackledningen borde använda sin stora
mängd medlemmar, och sina massiva resurser, för att bilda lokala självförsvarsgrupper för
arbetare. Dessa borde sedan kopplas ihop regionalt och nationellt. De borde omedelbart börja
förbereda för generalstrejker i staterna. Sådana åtgärder skulle kunna begränsa statens
möjlighet att använda våld. I Minnesota, Oregon och över hela landet skulle arbetare lyssna
till en sådan uppmaning till handling. Detta skulle förbereda för en nationell generalstrejk –
vilket hade ifrågasatt hela den rådande ordningen.
Istället försöker fackföreningarna nu kanalisera rörelsens energi in i en röst på Demokraterna
och Joe Biden – en segregationsivrande välfärds-"reformator" som avfärdat varje blygsamt
förslag om att delvis avfinansiera polisen. För att inte nämna hans kompanjon Kamala Harris,
Kaliforniens tidigare "top cop". Miljontals arbetare har gått ut på gatorna runt om i landet,
drivna av känslan att en attack mot en, är en attack mot alla – det är dags för fackledningen att
ansluta sig.
Bekämpa rasismen med arbetarsolidaritet – förbered för en generalstrejk!
Bryt med bägge de rasistiska, kapitalistiska partierna – kämpa för ett socialistiskt
massparti för arbetarklassen!
Original: USA: Black Lives Matter–Jacob Blake Shooting Reignites the Simmering Anger
Översättning: Elsa Rohlén

USA: Krisen kräver en revolution
John Gordon
Revolution 1/9 2020
Över 52 miljoner amerikaner har nu ansökt om arbetslöshetsersättning – och mer än
hälften av dem har förlorat sin sjukförsäkring, mitt under en pandemi med fortsatt hög
smittspridning och fortsatt brist på utrustning och tester. Många av de med jobben kvar
möter lönesänkningar och längre arbetsdagar, när företagen försöker täcka upp de
senaste månadernas förluster.
Samtidigt riskerar miljoner vräkas från sina hem. Detta har lett till stora protester, där vissa
till och med fysiskt blockerat domare från att gå in i tingshus. Flera gånger om har protesterna
tvingat Trump att förlänga ett statligt stopp för vräkningar, men skuldberget av obetalda hyror
fortsätter växa och kommer att krävas in förr eller senare.
Centralbanken har pumpat in över 3000 miljarder dollar i ekonomin för att förhindra fallet,
men det har inte löst någonting. Börsen har visserligen skjutit i höjden, men 60 procent av
restauranger som stängts väntas inte kunna öppna igen, likaså gäller shopping och
detaljhandeln (48 procent), barer och nattklubbar (45 procent), och gym (39 procent).
Stats- och företagsskulder har även de skjutit i höjden och budgetunderskottet var under juni
månad lika stort som för hela 2018, hundra gånger större än samma period ifjol. Bubblan av
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höga tillgångar och djupa skulder som växer genom krisen kommer till slut spricka; frågan är
bara av vad. Mitt i den djupaste krisen någonsin förbereds en ännu värre längre fram.
Donald Trumps administration inledde coronapandemin med att förneka virusets risker, och
har konstant försökt öppna upp landet igen för att inte företagens vinster ska hotas.
Coronapolitiken har präglats av konstanta u-svängar och misslyckade bortförklaringar, och
sedan ett par månader tillbaka har landet i särklass högst dödstal i världen. Tillsammans med
den hårda repressionen mot Black Lives Matter, har detta orsakat en massiv ilska mot Trump.
Uppemot en tiondel av alla vuxna amerikaner (ca 25 miljoner) beräknas ha deltagit i minst en
BLM-demonstration, vilket gör den till den största proteströrelsen i den amerikanska
historien. Detta är ett av många tecken på att allt fler amerikanska arbetare och unga kräver
förändring.
Under Bernie Sanders presidentvalskampanj stöttade miljoner entusiastiskt idéer om sjukvård
för alla, avskrivning av alla studielån och krafttag mot klimathotet – i vad han kallade en
"politisk revolution mot miljardärsklassen". De miljoner människor som stöttade honom –
trots att han ställde upp som kandidat i det borgerliga partiet Demokraterna – kunde ha varit
basen för ett verkligt arbetarparti i USA om Sanders hade brutit med Demokraterna och startat
ett nytt parti.
Men potentialen gick förlorad genom att Sanders valde att stötta Joe Biden, en senil gubbe
från Demokraternas yttersta högerflank vars enda vallöfte än så länge verkar vara att han inte
är Trump. De "förhandlingar" som skett mellan Bernie Sanders och Bidens kampanj har inte
lett till en enda eftergift till vänstern – trots det har de redan gett honom sitt ovillkorliga stöd.
Till vicepresidentkandidat har Biden valt Kamala Harris, som tillbringade sin tid som
justitieminister i Kalifornien med att bland annat kämpa för att använda fångar som billig
arbetskraft (främst till att bekämpa skogsbränder för en dollar i timmen), samt försökt minska
skolk genom att åtala och spärra in (!) föräldrar till frånvarande elever.
Den turbulens vi ser nu är bara början på klasskampen i USA. Den djupa ekonomiska krisen
innebär att den härskande klassen, oavsett parti, i grunden bara har ett program: attackera
arbetarklassen. BLM-rörelsen, Sanders-rörelsen, en våg av vilda strejker under
coronapandemin – men också undersökningar som visat att en majoritet av unga är positiva
till socialismen – allt detta är tecken på att arbetarklassen gör sig redo att kämpa tillbaka.
Kapitalismen erbjuder ingen framtid värd namnet. De amerikanska marxisterna i Socialist
Revolution (IMT i USA) för därför fram: sluta hoppas på tvåpartisystemet, bygg vidare på
årets erfarenheter och organisera ett arbetarparti som kan leda den amerikanska revolutionen!

