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Ginger is een Amerikaanse socialiste uit Minneapolis en lid van International 
Socialist Alternative, de internationale organisatie waar ook Socialistisch 
Alternatief Nederland toe behoort. Ze was de lead organiser van de 15NOW-
campagne in Minneapolis - die leidde tot een overwinning - en werkte mee 
aan de herverkiezing van Kshama Sawant in Seattle.

SOCIALISME POPULAIR IN DE VS
OVERWINNINGEN IN DE FIGHT FOR $15
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Bernie 4 president?
In 2016 groeide de grijze en relatief onbekende 
senator Bernie Sanders uit tot de meest populaire 
politicus van het land. Hij werd uiteindelijk 
niet verkozen als presidentskandidaat voor de 
Democratische Partij. Niet wegens een gebrek 
aan steun voor zijn ideeën: hij won in 22 staten 
en haalde 12 miljoen stemmen. Zijn campagne 
werd echter gesaboteerd door het Democratische 
establishment en door de burgerlijke media. Ze 
moesten alles uit de kast halen om Hillary Clinton 
te doen winnen. Dat had uiteindelijk dramatische 
gevolgen. Ze was gepokt en gemazeld in het 
gehate politieke establishment. Trump speelde 
dit perfect uit en deed wat niemand zich kon 
inbeelden: president worden. 

Kan Bernie dit jaar, ondanks alle obstakels op zijn 
weg, het toch tot presidentskandidaat schoppen? 
In dat geval is hij de beste persoon om ervoor 
te zorgen dat er geen tweede ambtstermijn komt 
voor de reactionaire Trump. 

Bernie laat dromen
Toen Trump half januari tweette “Crazy Sanders 
staat op kop” antwoordde Bernie gevat “Dat 
betekent dat jij gaat verliezen.” Vier jaar geleden 
riep Bernie terecht op tot een politieke revolutie 
tegen de klasse van miljardairs. Vandaag gaat 
hij verder met hetzelfde elan. Het Amerikaanse 
systeem is failliet en Bernie heeft voorstellen om 
de belangen van de grote meerderheid centraal 
te plaatsen, niet deze van de 0,1% rijksten.

Bernie laat Amerikanen dromen dat een 
andere toekomst mogelijk is. Hij roept de 
werkende klasse op zich te organiseren. Zijn 

campagneslogan is ‘Not me. Us.’, hij populariseert 
socialistische ideeën en stimuleert grassroots 
campagnes zoals die voor een minimumloon van 
$15 en een Green New Deal voor werkenden. 
Vele miljoenen mensen kijken halsreikend uit 
naar deze campagne als een voorbeeld van een 
strijdbare, openlijk socialistische campagne, die 
de geesten beroert van de vele slachtoffers van 
het kapitalisme. 

“In the belly of the beast”
Bernie’s campagne is een verademing in het 
politieke debat. Maar zijn campagne draagt 
ook een contradictie in zich. De partij waarvoor 
hij presidentskandidaat wil zijn, ook al heeft ze 
het meest progressieve kiespubliek, wordt door 
en door gecontroleerd door het establishment. 
Hij moet als het ware een partij binnen die partij 
opbouwen om niet platgewalst te worden door 
dat establishment. Het is goed mogelijk dat hij de 
strijd niet wint ondanks het feit dat hij de meeste 
stemmen zal halen. 

Kan Bernie’s campagne de basis zijn om in de VS 
te bouwen aan een massale socialistische partij die 
gaat voor een breuk met het kapitalisme? Zo’n 
project zou wereldwijd enthousiasme losweken. 

Ginger Jentzen zal de dynamiek van Bernie’s 
campagne schetsen en op bovenstaande en 
andere vragen antwoorden. Ze was nauw 
betrokken bij strijd voor 15NOW in haar 
stad Minneapolis. Het wordt ongetwijfeld 
een boeiende avond over de opkomst van 
socialistische ideeën in wat nog steeds de 
motor is van de kapitalistische economie.


