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Primärvalen i USA närmar sig slutet. Återstår gör bara Columbia (14 juni). 

Att Donald Trump blir republikanernas presidentkandidat verkar klart – endast en jordbäv-

ning i partiet skulle kunna sätta stopp för detta. 

Bland demokraterna hängde Bernie Sanders med mycket längre än vad många trott vara möj-

ligt, men efter primärvalen 7 juni i Kalifornien, Montana, New Mexico, North Dakota och 

South Dakota, där Sanders bara vann i Montana och North Dakota, så har Hillary Clinton fått 

tillräckligt många ”elektorsröster” för att bli demokraternas presidentkandidat (i teorin skulle 

”superdelegaterna” kunna sätta stopp för det, men det är mycket osannolikt).  

Frågan är hur Sanders kommer att agera i fortsättningen, liksom hur hans anhängare kommer 

att reagera. Det är inte klart att de senare kommer att rösta på Clinton även om Sanders skulle 

uppmana till det – en hel del av dem skulle hellre vilja att han ställde upp som oberoende 

presidentkandidat, andra kommer att stödja ”the Green Party” (Jill Stein). 

Se även: Vänsterpress om de första primärvalen i USA 2016 (februari), Vänsterpress om 

primärvalen i USA – mars 2016, Vänsterpress om primärvalen i USA – slutet av mars 2016, 

Vänsterpress om primärvalen i USA – början av april 2016, Vänsterpress om primärvalen i 

USA – slutet av april 2016 och Vänsterpress om primärvalen i USA – maj 2016 

Martin Fahlgren 11/6 2016 
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Internationalen 

”Kampen fortsätter för ett annat USA” 

Emma Lundström 
Internationalen 8/6 2016 

Budskapet från gräsrotsrörelsen för Bernie Sanders var tydligt efter tisdagens avgörande 

primärval i Kalifornien och flera andra amerikanska delstater: Det är inte över. Inte på långa 

vägar. Den mest frekventa meningen bland Bernie Sanders-anhängarna i sociala medier var 

under onsdagen: ”Hur fortsätter vi kampen?” 

Redan på måndagskvällen basunerade de amerikanska etablissemangsmedierna ut att Hillary 

Clinton knipit Demokraternas nominering till det amerikanska presidentvalet, trots att 

tisdagens berörda väljare bara låg i startgroparna och inte hade fått säga sitt. Det var själv-

fallet en uttänkt taktik för att påverka tveksamma väljare att se Sanderskampanjen som körd 

och falla tillbaka på Clinton. Innan några röster ännu hade räknats upprepades samma bud-

skap under tisdagskvällen: att Clinton vunnit nomineringen och att detta på något vis skulle 

vara historiskt för att hon är kvinna. 

Det är fel på två plan. För det första så kan inte Hillary Clinton, rent tekniskt vinna nomine-

ringen förrän under Demokraternas konvent i Philadelphia i juli, oavsett om hon har rätt antal 

delegater eller inte. Inte så länge Bernie Sanders väljer att fortsätta sin kampanj. 

För det andra så har många unga amerikanska feminister gång på gång under det här ovanliga 

primärvalet upprepat att det inte är historiskt i sig med en kvinnlig president. Margaret 

Thatcher var också kvinna. För dessa feminister hade det bara varit historiskt om det hade rört 

sig om en kvinna som inte kommer ur det politiska etablissemanget och som inte har låtit sin 

primärvalskampanj finansieras av starka ekonomiska intressen genom att ta emot miljoner 

dollar från så kallade super-pacs. 

Sex primärval ägde rum under tisdagen. Hillary Clinton vann New Jersey, New Mexico och 

South Dakota. Bernie Sanders tog hem Montana och North Dakota. Med sina segrar i ryggen 

har Hillary Clinton återigen uppmanat Bernie Sanders att kliva av så att hon kan få ta upp 

striden mot Donald Trump. 

Men det som varken hon eller hennes kampanj verkar ha förstått – förutom detta att Bernie 

Sanders har större chans att besegra Trump – är att Sanderskampanjen handlar om så mycket 

mer än presidentvalet. Den handlar om byggandet av en gräsrotsrörelse med sikte på att 

förändra det politiska landskapet i USA i grunden. 

Kampanjen har också lyft upp till ytan en ung generation som kräver ett annat USA och som 

är beredd att kämpa för det. Över 80 procent av de unga registrerade väljarna har röstat på 

Bernie Sanders. För deras skull kommer han att fortsätta att kämpa för varje delegat och varje 

röst, både i det sista primärvalet kommande tisdag i Washington, D.C., och under konventet i 

juli. ”Jag är enormt optimistisk när det gäller vårt lands framtid när så många unga människor 

har gått med i kampen”, sade han under sitt tal på tisdagskvällen inför jublande åhörare i 

Santa Monica, Kalifornien. 

De tiotusentals människor som har vallfärdat till Bernie Sanders möten i delstaten de senaste 

veckorna gör det svårt att tro på valresultatet som visar att han bara fick 43 procent mot 

Clintons 56 i Kalifornien. Det rör sig förvisso om ett så kallat semislutet primärval vilket 

försvårar situationen för Sanders som har fått sina bästa siffror i öppna primärval där 

oberoende väljare haft möjlighet att rösta. 

I talet på primärvalskvällen sade Bernie Sanders också att han kommer att fortsätta kämpa 

för politisk revolution hela vägen till Demokraternas nomineringskonvent i juli. Han påpe-
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kade att hans kampanj aldrig kommer att tillåta Donald Trump att bli president i USA. Sam-

tidigt underströk han att målet är så mycket större än så, det är att förändra landet. Att få ett 

slut på den ekonomiska ojämlikheten och på det korrupta finansieringssystemet för politiska 

kampanjer. Att reformera straffrättssystemet, bryta upp bankerna, införa skattefinansierad 

sjukvård för alla, reformera det trasiga immigrationssystemet och få miljardärerna och 

storföretagen att betala sin del av skatterna: 

”Vad det handlar om är miljoner människor från kust till kust som vet att vi kan vara en 

mycket, mycket bättre nation. Vår kamp handlar om att förändra det här landet och att förstå 

att vi sitter i samma båt, att allt det vi tror på är detsamma som majoriteten av det ameri-

kanska folket tror på, och förstå att kampen fortsätter.” 

Så även om tisdagens primärval i Kalifornien gav Hillary Clinton de delegater hon behöver 

för att nomineras till Demokraternas presidentkandidat under konventet i juli så betyder det 

alltså inte att Bernie Sanders kommer att ge upp. Det har aldrig varit planen. De oberoende 

registrerade väljarna i USA är i dagsläget 42 procent. Det är för dem och för de verkligt 

progressiva krafterna inom Demokraterna som Bernie Sanders fortsätter att tala sig hes om 

ekonomisk och social jämlikhet, om en politik opåverkad av de stora vinstintressena, och om 

en mer demokratisk valprocess med enbart öppna primärval där väljare inte stängs ute och det 

är lätt för alla att bruka sin rösträtt. 

Som tidningen Rolling Stone skriver kunde Bernie Sanders ha gett upp för flera månader 

sedan. Men varför skulle han det? Han vill ha så mycket uppmärksamhet för sina politiska 

förslag som möjligt och tvinga Demokraterna att förhålla sig till dem. Ska amerikanerna ha 

skattebetald sjukvård, gratis högre utbildning, minst 15 dollar i minimilön och betald föräldra-

ledighet? Då är Sanders det enda alternativet. Många amerikaner är medvetna om det. 

Rolling Stone skriver också att det är många faktorer som pekar på att det fortfarande kan gå 

åt skogen. Bland annat tar tidningen upp det faktum att hon är under utredning och kan 

komma att åtalas för sin privata e-mailserver och lögnerna kring den, lögner som till och med 

många Clintontrogna mediepersoner haft svårt att svälja. 

Både Hillary Clinton och Barack Obama har i tal de senaste dagarna motsatt sig Donald 

Trumps bild av ett land i förfall. De målar upp USA som en kraftfull spelare på den inter-

nationella spelplanen, ett starkt land. Bernie Sanders talar istället om den verklighet som 

Donald Trump till stor del bygger sitt stöd på: det faktum att inkomstskillnaderna är enorma 

och en stor del av befolkningen lever i fattigdom. 

Hillary Clinton försöker vinna över Trumpväljare genom högerretorik och värdekonservatism. 

Det går också allt sämre för henne i förhållande till Trump i opinionsundersökningarna. 

De kommande dagarna kommer Bernie Sanders att bestämma sig för hur kampanjen ska 

fortsätta. Det finns de som tror att han kommer att ansluta sig till Jill Stein och Green Party 

men de flesta hoppas fortfarande på ett ifrågasatt konvent och en fortsatt politisk revolution 

byggd av miljoner gräsrötter. Som en Sandersaktivist skrev på Facebook i fredags: “Bernies 

rörelse är större än hans kampanj. Demokrati är mer än att rösta i valen.” 

De socialistiska krafterna kommer att samlas i Philadelphia i juli. Striden om vilken väg USA 

skall ta står egentligen inte i presidentvalet i höst utan under Demokraternas konvent. Frågan 

är hur partiets etablissemang kommer att hantera det. 

Proletären 

Hur ser kommunisterna i USA på valet? 

August Eliasson 
Proletären 7/6 2016 
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Proletären frågar den US-amerikanska vänstern 

Hur utvärderar vänstern i USA primärvalet och presidentkandidaterna? Proletären 

kontaktade några av de större kommunistiska organisationerna för att få deras syn på 

presidentvalet i USA. 

Med bara några få primärval kvar är invandrarfientlige högerpopulisten Donald Trump klar 

som presidentkandidat för Republikanerna. 

Allt talar för att han kommer att ställas mot Hillary Clinton, för Demokraterna. Hon är 

etablissemangets kandidat men har mött motstånd från den radikale socialdemokraten Bernie 

Sanders. 

Proletären sände tre frågor till några kommunistiska organisationer i USA. Här redovisar vi 

svaren vi fick samt även några av övriga vänsterpartiers ståndpunkter. 

1. Hur utvärderar ert parti primärvalen hittills? 
2. Hur ställer sig ert parti till Bernie Sanders och hans kampanj? 
3. Deltar ert parti på något sätt i primärvalet med någon sorts kampanj eller andra 
aktiviteter?  

Communist Party USA 

CPUSA bildades 1919 och hade som mest närmare 100000 medlemmar. Under de 

antikommunistiska kampanjerna efter andra världskriget förlorade partiet i styrka och flera 

grupper bröt med partiet. 

Partiets ideologiska grund är enligt stadgarna den vetenskapliga socialismen. 

Här svarar CJ Atkins, debattredaktör för partiets tidning People’s World. 

1. 

Primärvalen har visat att ett stort antal människor är arga och frustrerade med politiken och 

programmen från båda de stora partierna. Levnadsstandarden har sjunkit och regeringen 

verkar inte ha några svar.  

Här, bland hundratals gräsrotsrörelser som organiseras över hela landet, stödjer en del 

enskilda kandidater medan andra fokuserar på att sätta press på de som ser ut att bli valda. 

Båda de demokratiska kandidaterna – Clinton och Sanders – erbjuder program som lyfter de 

verkliga orsakerna till den nuvarande ekonomiska krisen och båda erbjuder lösningar, men de 

ser något olika ut. 

Donald Trump fokuserar på fientlighet mot invandrare som han skyller för brott, industrined-

läggning, och att jobben blir färre. Hans retorik är så uppviglande att det redan har framkallat 

våldsamheter mot invandrare. Han spyr ut en förnedrande retorik mot kvinnor och grann-

länder, särskilt Mexiko. 

Han har dock kunnat samla masstöd, bland annat genom sitt motstånd mot frihandelsavtal 

som är djupt impopulära bland amerikanska arbetare. De potentiella utrikespolitiska rådgivare 

och federala domare han samlat runt sig, även för Högsta domstolen, är mycket oroande. 

Hans meritlista vad gäller miljöfrågor är också oroande. 

2. 

Sanders kandidatur och hans gräsrotskampanj har öppnat det politiska utrymmet för 

diskussion om demokratiska socialistiska alternativ till den fria marknadskapitalism som nu 

imploderar. Detta är en ny och viktig utveckling i USA:s politik.  

Hans kandidatur har också bidragit till att driva Hillary Clinton till att bli ännu mer 

progressiv. Hon har nu tagit ställning för höjd minimilön, mot polisvåld mot afroamerikanska 
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grupper, för ett starkare skydd av rättigheterna för invandrade arbetare, och andra progressiva 

positioner.  

I grund och botten uppmanar vårt parti till enighet bland alla som motsätter sig Donald 

Trump. Det kommer att krävas en bred, förenad koalition för att besegra honom. 

3. 

CPUSA stödjer formellt sett inte några andra än våra egna kandidater. Våra medlemmar är 

dock engagerade i många av de nya gräsrotskampanjerna på olika nivåer och deltar aktivt i 

både Bernie Sanders och Hillary Clintons kampanjer. 

Vi uppmuntrar inte till valbojkott eller stöd till symboliska kandidater; eftersom risken är att i 

vårt system där ”vinnaren tar allt”, utan andrahandsval och utan proportionell representation, 

kan detta hjälpa de värsta eller mest reaktionära av de två stora partiernas kandidater. 

Freedom Road Socialist Organization  

FRSO bildades 1985 i ett försök att ena olika vänstergrupper som bildats kring 1960-talets 

vänstervåg. 

Partiet beskriver sig som revolutionära socialister och marxist-leninister.  

Tom Burke från FRSO svarar Proletären. 

1.  

Den nuvarande primärvalen ger stora möjligheter för oss att mobilisera protester mot Wall 

Street-miljardären Donald Trump och hans budskap om rasism, hat och krig. Den andra stora 

utvecklingen är att miljontals människor, särskilt unga, diskuterar vad socialism är. En av 

anledningarna är att många bra jobb försvann och inkomster sjönk under den stora 

ekonomiska krisen 2009, en annan anledning är Bernie Sanders kampanj. 

Eftersom ett av syftena med val i USA är att legitimera miljardärernas och mångmiljonärernas 

styre är det nästan alltid Wall Streets pengar som bestämmer vilken kandidat som vinner både 

de demokratiska och republikanska primärvalen. 

Dessa val är en pågående kris för kapitalisterna. Trump och republikanerna går långt högerut i 

sitt försök att stötta upp sin rasistiska, trångsynta, nationellt chauvinistisk bas, allt eftersom 

den krymper i storlek. För demokraterna var det meningen att Hillary Clinton enkelt skulle 

vinna primärvalen med Wall Street-pengar. Istället kämpar Clinton med näbbar och klor mot 

Sanders-upproret. 

2. 

Vi tror att det är bra att Bernie Sanders kandiderar. Clinton tvingas diskutera och försvara sin 

krigsförespråkande, bolagsvänliga, ”light-republikanska” agenda. 

Sanders talar mot Wall Street-miljardärerna, och efterlyser reformer som är viktiga för 

arbetarklassen. Sanders kampanjar för en minimilön på 15 dollar i timmen, gratis college-

utbildning, socialiserad sjukvård, och motsätter sig frihandelsavtal som TPP. Det liknar de 

socialdemokratiska partierna i Europa. 

Problemet är att det finns frågor som Sanders inte pratar om, såvida han inte tvingas till det. 

Vi menar att Sanders måste ta tydlig ställning mot USA:s krig, mot militärutgifter och mot 

stödet till Israel. Vi vill att Sanders ska stödja legaliseringen av papperslösa invandrare – tolv 

miljoner människor.  

Han måste uttala sig kraftfullt mot polisens skenande mord på afroamerikaner och mot 

korruption och kriminalitet i polismyndigheterna, domstolssystemet och fängelsesystemet. 

Detta är en stor del av det nationella förtrycket av afroamerikaner, chicanos och andra folk. 
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Vi förenas i den ”politiska revolution” som Sanders efterlyser. Vi stöder alla ansträngningar 

från fackföreningar och folk-rörelser att försvaga Wall Streets styre över samhället. Vi vill 

dock ta det längre. Vi vill ha en social revolution som ersätter Wall Streets styre med 

arbetarklassens och dess allierades styre, socialism. 

3.  

Huvudinriktningen för FRSO är att leda och föra ut en ”Dump Trump”-kampanj. Europa har 

ett ohälsosamt antal politiker som flirtar med fascismen, så ni vet vad Trump är. I mer än ett 

dussin städer har vi mobiliserat hundratusentals mot Trumps högerextremism. 

Party of Communists USA 

PCUSA är ett litet parti som bildades 2014 i kritik mot vad man anser vara CPUSA:s 

opportunism och revisionism.  

Joseph Hancock, PCUSA:s internationella utskott, svarar Proletären. 

1. 

Vi ser Hillary Clintons kandidatur som en del av det republikanska fältet. Vi motsätter oss 

henne som vi skulle motsätta oss Donald Trump eller Ted Cruz. Hon är fast besluten att 

involvera USA i ändlösa militära konflikter och representerar de nykonservativa krafter som 

vill ha en ”ny världsordning” ledd av USA.  

Vi kommer inte att stödja henne under några som helst omständigheter. Om hon blir kandidat 

för det demokratiska partiet kommer vi att uppmuntra demokrater att inte att rösta på henne.  

2. 

Vi har nog underskattat Bernie Sanders kampanj. Han har klarat sig ganska bra med sitt anti-

monopolistiska budskap. Några av oss stödjer hans kampanj privat men som parti stödjer vi 

inga kandidater från andra partier.  

Vår strategi är vad kamrat Gus Hall [ordförande för USA:s Kommunistiska Parti 1959-2000] 

kallade ”en pall med tre ben”. Det är en mycket flexibel valstrategi och det förenar oss med 

andra krafter i kampen mot kapitalismen. 

Det bästa för oss vore om Sanders vinner. Med alla sina brister, är han fortfarande den mest 

framåttänkande kandidaten. 

3. 

I dagsläget är vi inte tillräckligt stora för att ställa upp med en nationell kampanj. Men det 

finns planer på att ställa upp lokalt på en kommunistisk plattform och lyfta våra frågor. 

Party of Socialism and Liberation 

Marxist-leninistiska PSL, bildades 2004. De ställer upp med en egen presidentkandidat, 

Gloria La Riva.  

PSL har inte svarat på Proletärens mail men på partiets webbsida beskriver Gloria La Riva 

synen på Trump och Clinton: 

”Trump är motbjudande trångsynt, han symboliserar de värsta avarterna i det kapitalistiska 

systemet […] Men Hillary Clinton är ett så uppenbart verktyg för Wall Street och en så 

genomskinlig krigshetsare, att hon bara har en rak-bladstunn och krympande ledning över Trump i 

opinionsmätningarna. Det Demokratiska partiet kan inte stoppa extremhögern, bara en massrörelse 

på gatorna som för fram en vision för ett helt nytt samhälle kan göra det.” 

I en tidigare analys i april skrev PSL om Bernie Sanders: 

”Det Demokratiska partiet som en institution går inte att reformera. Det är ett parti för den 

härskande klassen. Sanders väljarbas har inte i grunden varit motiverad av tanken att det 
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Demokratiska partiet skulle kunna vara ett verktyg för förändring, och definitivt inte ett verktyg för 

en politisk revolution. Tvärtom har miljontals unga människor anslutit sig till Sanders kampanj i 

fullständig strid med Demokraternas etablissemang, som försökt göra allt de kan för att släcka 

Sanders budskap.” 

Fakta och bakgrund  

Övriga organisationer 

  Workers World Party 

Ett marxist-leninistiskt parti bildat 1959. Ställer upp med en egen kandidat i presidentvalet. 

WWP menar att Sanders socialism bara innebär kosmetiska förändringar i systemet. 

Försvagades 2004 då utbrytare bildade Party of Socialism and Liberation. 

  Socialist Alternative 

Ett trotskistiskt parti, som organiserat en kampanj som fick en socialistisk kandidat vald till 

Seattles stadsråd. Menar att både Demokraterna och Republikanerna företräder storföretagen. 

Har uppmanat Sanders att ställa upp som oberoende kandidat eller starta ett nytt vänsterparti. 

  Progressive Labor Party 

Ett marxist-leninistiskt parti bildat 1962 som en utbrytning ur CPUSA. Menar att Clinton, 

Trump och Sanders alla tre är imperialismens kandidater. 

  Utöver dessa finns en uppsjö av andra mindre, ofta lokala, socialistiska partier.  

 


