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Vänstern i USA Karin Henriksson boken PDF Hur kunde den en gång så starka arbetarrörelsen i USA pressas
tillbaka? Hur yttrar sig dagens amerikanska radikalism? Med dessa frågor i bakhuvudet reser den erfarna
USA-korrespondenten Karin Henriksson i den amerikanska vänsterns spår.
Färden börjar i Seneca Falls där kvinnokampen inleddes i mitten av 1800-talet, och går vidare till Terre Haute
där socialistledaren Eugene V. Debs bodde. Femte och sista gången han ställde upp i presidentvalet 1920
kampanjade han från en fängelsecell, men lyckades ändå få nära en miljon röster. Resan fortsätter med
kommunistjakten röda faran, gnistan som tände den homosexuella frigörelsen och bildandet av Svarta
pantrarna.
Naturligtvis besöker Henriksson också den demokratiske socialisten Bernie Sanders hemstad, Burlington i
delstaten Vermont. Opinionsmätningar tyder på att unga amerikaner idag har en mer positiv syn på vänsterns
målsättningar. Men kan det splittrade demokratiska partiet enas om en ny riktning?
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