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Joe Biden elnökválasztási győzelmében döntő szerepet játszottak az amerikai progresszív demokraták,
akiknek éllovasai, Bernie Sanders és Alexandria Ocasio-Cortez nem titkolják a marxizmushoz való
kötődésüket. AOC tagja az Amerika Demokratikus Szocialistái nevű pártnak, amely Sanderst tekinti egyik
szellemi atyjának. Az amerikai politikában Sanders történelmi hatásának tartják, hogy a Hillary Clintonnal
és Joe Bidennel vívott elnökválasztási csatáiban jelentősen balra tolta a Demokrata Pártot. Valóban, Biden
elnöki programjában így vagy úgy a progresszív demokrata platform számos eleme fellelhető a „nyitott
határok” bevándorlási politikájától az oligarchikus kapitalizmus elítélésén keresztül a Green New Dealig.
Joe Biden fél évszázadot átívelő washingtoni karrierjében mindig a politikai színskála közepén helyezkedett
el. Született centrista politikai beütésének tulajdonította azon – sokak által csodált – képességét, hogy
kompromisszumokat tudott kötni még a Republikánus Párt szélsőségesnek tartott honatyáival is. Elvégre a
politika a kompromisszumok művészete.
Elnökként azonban Biden már annyira balra csúszott, hogy búcsút inthet egykori centrista önmagának.
Sanders különösen nagy hatással volt az elnökre az oligarchikus kapitalizmus elméletével, amely szerint a
túlburjánzott gazdasági koncentráció következtében a valamikori amerikai versenykapitalizmusból mára
erősen kartellizálódott, oligopolisztikus rendszer lett, annak összes gazdasági és politikai hátulütőjével.
Biden ezért nem sokkal hivatalba lépése után elnöki rendeletet írt alá, amely utasítja a kormány
valamennyi illetékes szervezetét a túlzott piaci hatalommal való visszaélés elleni – eddig lazára vett –
versenyjogi szabályok teljes, következetes végrehajtására. Az elnök most éppen azon háborodott fel, hogy
a pandémia két éve alatt egekbe szökött a politikai terméknek számító hús ára, miközben az országos
húspiac 85 százalékát ellenőrző négy húsfeldolgozó konglomerátum proﬁtjai több mint száz százalékkal
ugrottak fel.
Ennek apropóján mondta a Fehér Ház gazdája már-már osztályharcos felhangokkal: „Egészséges verseny
hiányában az üzleti élet óriásai azt csinálnak, amit akarnak, kényük-kedvük szerint bánhatnak
fogyasztóikkal, olyan árat kérhetnek, amit nem szégyellnek. A verseny nélküli kapitalizmus nem
kapitalizmus, hanem kizsákmányolás.” Ennél szebben Sanders és AOC, de még Marx sem mondhatta
volna.

