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Om det hade varit på riktigt?

Ä

r det här en riktig statskupp? Kongressledamöterna som panikartat tvingades utrymma salen
i Washington den 6 januari kunde på fullt rationella
grunder vara rädda för sina liv. Kunde skriken och
slagen som hördes från rummen nära inpå vara upptakten till ett högerpopulistiskt maktövertagande,
kanske med militär uppbackning?
Efteråt spreds ett satiriskt mem: ”Bara för att vi
inte kan resa utomlands i år behöver USA inte avstå från statskupper mot demokratiskt valda regeringar.”
Trump-anhängarnas planer att massivt obstruera
mot resultatet av presidentvalet var välkända. Joe
Bidens och Kamala Harris seger skulle störas med
alla medel, dels inifrån, dels utifrån. I kongressens
underhus röstade 139 republikanska delegater för
myten att Trump vunnit valet. Att militanta trumpister stormade in i byggnaden, vrålande bland annat ”häng Pence”, hindrade inte åtta republikanska
senatorer i överhuset, senaten, att hålla fast vid myten om valfusk när ceremonin flera timmar senare
kunde tas upp på nytt.
Och vem kan man lita på? Under evakueringen
mindes en del demokrater att egendomliga ”turistgrupper” rört sig i byggnaden dagen innan, trots att
huset egentligen varit stängt för utomstående sedan
våren. Var det rekognoscering inför attacken?
Det visade sig också att larmknappar mysteriöst
hade försvunnit från flera vänsterdemokraters arbetsrum före attacken, bland annat från Alexandria
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Ocasio-Cortez och Ayanna S. Pressleys rum. Detta i
vad som borde vara en av världens mest hårdbevakade byggnader.
Samtidigt som hundratals av intränglingarna nu
åtalas – deras egna skrytsamma filmer från stormningen är till stor hjälp – återstår när det här skrivs
en rad obesvarade frågor som gärna kunde uppmärksammas mera. En gäller mordet inne i Capitolium på den vakthavande polisen Brian D. Sicknick.
Vi har fått veta att han dog av skadorna efter att ha
klubbats med en brandsläckare under stormningen,
men tills vidare inte vem som höll i den. Det verkar
också vara märkligt oklart hur ansvaret egentligen
ska läggas för att avspärrningen och bevakningen
av byggnaden var så klen, i förhållande till den folkmassa som planenligt samlats utanför Vita Huset för
att eldas upp av presidentens brandtal. Var det ett
medvetet val att dels underlätta stormningen, dels
försinka förstärkningen av vaktmanskapet med flera
timmar? FBI hade rapporterat om konkreta attackplaner inom grupper som Proud Boys, Oath Keepers och så vidare, men varningarna hade inte lett
till skärpta säkerhetsåtgärder. Vem bestämde?

P

å de skyldigas bänk borde nu inte bara ex-presidenten utan framför allt hela Republikanska
partiet sitta, åtalat för systematisk desinformation
och medhjälp till uppror. Partiet, vars förnedringstillstånd har exponerats för hela världen, kommer
att ställa upp för Trump också i den andra riksrätten.
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att ”hitta” tiotusentals röster misslyckades
också där.
• Med en effektiv strategi mot covid-19 hade
Trump kanske kunnat behålla ett större
stöd. Den strategin uteblev.
• Motkandidaten Joe Biden blev inte sjuk,
eller mördad, före valet.
• Stormningen av Capitolium var inte startsignalen för en regelrätt militärkupp.
Trump, en effektiv demagog men usel strateg, har inte vunnit generalernas fulla stöd.
En utveckling i USA som den i Myanmar
nu i februari är tillsvidare osannolik.

S

Affisch för Hollywoodfilmen Seven Days in May (1964)
där en militärkupp planeras med stöd från ’patriotiska’
högerkrafter. Den naiva, men intressanta filmen kan för
närvarande ses på https://youtu.be/YIpqDkdH7FE.

Rädslan för folket är alltför stor bland de folkvalda republikanerna. En del av dem tycks dessutom
verkligen tro på de dimridåer som partiets ledande
mytmaskin har lagt ut.

N

ågot slags tröst är kanske att läget i USA kunde
vara ännu värre. Glaset är visserligen halvfullt
– med en mycket obehaglig vätska – men:
• Trump förlorade valet med bred marginal,
trots det bisarra USA-valsystemet (där flest
röster inte garanterar seger, se 2016)
• Alla försök att stjälpa resultatet genom
juridiska processer stoppades av delstaternas domare. Detta trots att många av dem är
republikaner.
• Demokraterna vann också en (knapp) majoritet i kongressens bägge kamrar. Trumps
allt mera desperata försök att få valansvariga
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ista chansen för Republikanerna att framstå
som ett ’anständigt’ parti var den första riksrättsprocessen mot Trump, för ett år sen. Idag försöker den mera traditionella falangen visserligen
markera mot de vildaste QAnon-fantasterna, men
trumpismens grepp om partiet är fortfarande järnhårt och någon ljusning är inte i sikte.
I europeiska länder med flera än två stora partier
fungerar däremot exemplet med Republikanerna
och Capitolium den sjätte januari 2021 förhoppningsvis som en varning för den ’gamla’ högern
om vad en allians med populisterna kan leda till.
Och visst är allt också en fråga om timing. Enligt
satirsajten The Onion är Trump nu mycket besviken
att han inte tidigare insåg hur långt republikanerna
var beredda att gå för att störta demokratin. Hade de
varit tydligare med det redan 2017 hade han infört
krigslagar och allt hade nu varit annorlunda.
2.2.2021
Den enda fria stormakten
behärskas nu av kommunister, och det kommer
att påverka hela världen,
skrev EU-parlamentarikern Laura Huhtasaari
(Grundfinnarna) på
Twitter 10 januari.
I oktober i fjol föreslog
hon Donald Trump för
Nobels fredspris. Partiets
ordförande Jussi Hallaaho konstaterade för sin del 2019 att Trump är ”det
bästa som hänt Förenta Staterna och västvärlden”.
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Bön i Capitolium

J

esus Christ, we invoke your name, amen.
[ Crowd ] Amen.
Hold on, let’s say a prayer.
Let’s all say a prayer in this sacred space.
Thank you, Heavenly Father, for gracing us with
this opportunity. [ indistinct ]
Thanks to our Heavenly Father.
[ Man ] Amen.
For this opportunity to stand up for our Godgiven unalienable rights.
Thank you Heavenly Father for being the
inspiration needed to these Police officers
to allow us into the building, to allow us to
exercise our rights, to allow us to send a
message to all the tyrants, the Communists,
and the globalists, that this is our nation, not
theirs, that we will not allow the America, the
American way of the United States of America
to go down.
Thank you divine, omniscient, omnipotent, and
omnipresent creator God for filling this
chamber with your white light and love, with

Missade nyliberala lektioner

O

m dagstidningarna skulle vara intresserade av
att belysa nackdelar med en alltför oreglerad
kapitalism, skulle de senaste veckorna ha försett
dem med många åskådliga exempel.
1. Samtidigt som så gott som alla medborgare
gjort uppoffringar i sina liv och regeringar tagit astronomiska lån, ifrågasätts inte – åtminstone inte på
rubriknivå – att framställningen av coronavaccin
tillhör några få privata laboratorier med begränsad
kapacitet. Läkemedelsföretag, som fått rundliga
statsstöd för sin forskning, anses ha ensamrätt till
produktionen. Rubrikerna talar om ”flaskhalsar” där
de borde handla om monopol som fördröjer och fördyrar vaccineringen samtidigt som dödstalen fortsätter att växa.
2. För närvarande åskådliggör också flera ”irrationella” börsraketer typ Gamestop, upphaussade
av samordnade småplacerare, hur litet spekulationsvärlden har att göra med någon sorts realekonomi.
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your white light of harmony.
Thank you for filling this chamber with Patriots
that love you. Yes Lord. And that love Christ.
Thank you divine, omniscient, omnipotent, and
omnipresent creator God for blessing each
and every one of us here and now. Amen.
Thank you divine creator God for surrounding
[ indistinct ] with the divine omnipresent
white light of love and protection, peace and
harmony.
Thank you for allowing the United States of
America to be reborn.
Thank you for allowing us to get rid of the
Communists, the globalists, and the traitors
within our government.
We love you and we thank you, in Christ’s holy
name we pray.
[ Crowd ] Amen.
(Jacob Anthony Chansley,
alias ”Jake Angeli”, håller
andakt med en handfull andra
Trump-militanta vid podiet i
kongressens sal, Washington D.C., U.S.A. 6.1.2021)

Många sympatiserar nu med Reddit-flockarna som
sticker hål på dessa luftslott, närmast för nöjet att se
stora riskplacerare falla på eget grepp – för första
gången visar det sig att börsen kan vara en plats för
komedi. Däremot lyser förslag till reglering i skrivande stund med sin frånvaro i borgerliga media,
liksom förslag till en Tobin-skatt på transaktioner.
3. I slutet av januari föreslog Finlands regering
ett tak på hur stora vinster elbolag får ta ut på överföringsavgifter. Rapporteringen om åtgärden har i
regel glömt att påminna om att större delen av prishöjningarna inte har investerats i infrastrukturen,
den officiella motiveringen, utan har tagits ut som
ren vinst – enligt Finnwatch förlorades här 90 miljoner euro. Ekonomisidorna kunde gärna företa en
större retrospektiv analys av följderna av att samhällsägda elbolag under den mest nyliberala tiden
såldes ut till privata aktörer. Privata händer har getts
alltför stort inflytande på grundläggande samhällsfunktioner – precis som i fallet med coronavaccinet.
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