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Feliks Garcia: ”Bernie Sanders säger att Hillary Clinton
själv måste göra sig förtjänt av hans anhängares
röster”
[Ur Independent, 26 april 2016. Översättning från engelska, Göran Källqvist.]
Kandidaterna kommer att ställas mot varandra i fem primärval på tisdag.
Bernie Sanders sa att han sannolikt inte kommer att uppmuntra sina anhängare att rösta på Hillary
Clinton i det sannolika fallet att hon blir demokraternas presidentkandidat.
I ett tal i stadshuset MSBNC i Philadelphia sa Sanders att det är upp till den före detta
utrikesministern att vinna över de väljare som stött honom.
”Vi är inte en rörelse där jag kan knäppa med fingrarna och säga till dig eller någon annan vad ni
ska göra, att ni alla ska lyssna på mig”, sa Sanders till en person i publiken som också var
anhängare till senatorn från Vermont. ”Det ska ni inte. Ni ska ta de besluten själva.”
Sedan vände han sig till Clinton: ”Och om utrikesminister Clinton vinner är det upp till henne att
tala till de miljontals människor som inte tror på etablissemangets politik eller etablissemangets
ekonomi, som har svåra betänkligheter mot en kandidat som har fått miljontals dollar från Wall
Street och andra speciella intressenter.”
”Hon måste komma till er.”
I ett annat stadshus sa fru Clinton att hon hoppas få stöd från Sanders om han skulle ge upp striden
– även om hon inte gick så långt som att uppmuntra honom att göra det.
”Vi har förvisso många likadana mål”, sa hon till Rachel Maddow. ”Jag tror att vi har mycket mer
gemensamt och jag vill ena partiet.” Och för att göra det hoppas fru Clinton att Sanders följer
hennes exempel från 2008 då hon förlorade mot dåvarande senatorn Barack Obama.
”Jag ställde inte upp några villkor. Jag sa inte att om senator Obama gör X, Y och Z så kommer jag
att stöda [honom]”, sa hon. ”Jag la ner oerhört mycket tid på att övertyga mina anhängare att stöda
senator Obama.”
”Jag hoppas att vi kommer att se samma sak i år.”

