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Kaksikko ystävystyi alun perin juuri Ber-
nie-puseroiden ansiosta.

Andrews kertoo käyttäneensä puseroaan 
jopa jouluna sukujuhlissa ja saaneensa sil-
lä aikaan hyvää keskustelua Sandersin po-
litiikasta. Tällainen innostus on Sandersin 
kampanjalle tyypillistä.

Se on myös tarttuvaa. Bostonin-retki-
kunnassa kampanjoimaan ensimmäistä 
kertaa lähtenyt 30-vuotias ravitsemuste-
rapeutti Stephen Alajoilan kertoo lupau-
tuneensa vapaaehtoiseksi ystäviensä esi-
merkin innoittamana.

– Kampanjan energia vei minut muka-
naan.

Innostukseen on syytäkin. Sanders joh-
taa New Hampshiressä tehdyissä mielipi-
dekyselyissä selvästi puolueensa ykkös-
ehdokasta Hillary Clintonia.

Vielä kymmenen vuotta sitten kukaan 
ei osannut kuvitella, että Sandersin kal-
tainen ehdokas voisi menestyä niin hyvin.

Sanders ihannoi pohjoismaista hyvin-
vointivaltiota ja haluaa Yhdysvaltojen ot-
tavan siitä oppia. Hän kutsuu itseään de-
mokraattiseksi sosialistiksi, vaikka sana 
sosialismi merkitsee yhä monille amerik-
kalaisille kaikkien heidän tärkeimpien ar-
vojensa vastakohtaa.

84-vuotias eläkkeellä oleva röntgenlää-
käri Rob Dinsmore kertoo huomanneen-
sa muutoksen kotimaansa poliittisessa il-
mapiirissä. Hän kiittää muutoksesta Oc-
cupy Wall Street -liikettä, jonka talouden 
valtaa vastustavat mielenosoitukset New 
Yorkissa vuonna 2011 herättivät amerik-
kalaiset keskustelemaan taloudellisesta 
epätasa-arvosta. Dinsmore on käynyt jo 
monena viikonloppuna soittelemassa ovi-
kelloja Sandersin puolesta.

– Jos uskoo johonkin asiaan, sen eteen 
on syytä tehdä jotain.

useImmat BostonIn-kampanjaretkikun-
nan jäsenistä ovat mukana siksi, että suh-
tautuvat Bernie Sandersiin intohimoisesti. 

Moss kehuu Sandersia poikkeuksellisen 
rehelliseksi.

– Katsoin hänen kampanjanavauspu-
heensa ja ajattelin: ”En usko, että hän va-
lehtelee minulle.”

Van Leuvenin mukaan Sanders puhutte-
lee heidän sukupolveaan, joka on ahdistu-
nut tulevaisuudestaan turvaverkottomas-
sa yhteiskunnassa.

– Hän sanoo suoraan, että pelkonne ovat 
aiheellisia, mutta asioiden ei tarvitse olla 
niin kuin ne ovat.

69-vuotiaalle Carlotta Hayesille kam-
panjointi on nautinto ihan itsessään.

– Rakastan ovelta ovelle -kampanjoimis-
ta! Minusta on upeaa päästä puhumaan po-
litiikasta avoimesti ja suoraan, ja arvostan 
suuresti keskusteluja, joita olen saanut käy-
dä ihmisten ovilla, hän kertoo. 

– Omien ystävieni kanssa en yleensä ha-
lua puhua politiikasta lainkaan, sillä pel-
kään, että olisimme eri mieltä ja että eri-
mielisyys tulisi meidän väliimme, Hayes 
sanoo.

kolmelta IltapäIvällä koko Bostonin-
kampanjajoukkue lopettaa työnsä.

Holly Van Leuvenia mietityttää, maksoi-
ko ovikellojen soittelu vaivan. 

Kokeneemmat kampanjoijat valavat hä-
net kuitenkin pian taas täyteen uskoa sii-
hen, että vaikka yhden työparin yhden päi-
vän saldo tuntuisi pieneltä, koko maanlaa-
juisen kampanjan mittakaavassa ovikello-
jen soittelulla on suuri vaikutus.

Päivän päätteeksi päällimmäisin tunne 
on tyytyväisyys.

– Oli avartavaa jutella esimerkiksi (re-
publikaanien) Donald Trumpin kannatta-
jien kanssa. Olen iloinen, että osallistuin.

Fakta

Bernie Sandersin 
poliittisia tavoitteita

  • Työntekijöille oikeus kymmenen päi-
vän vuosilomaan.

  • Oikeus palkalliseen vanhempainva-
paaseen ja sairauslomaan.

  • Kaikille mahdollisuus päästä lääkäriin 
tarvittaessa.

  • Tarjolle maksutonta korkeakoulutusta.
  • Tuloerot pienemmiksi.
  • Veroja korotettava, jotta yhteiskunta 

voi tarjota turvaverkon kaikille.

Hazel Stirgwott (vas.) ja Christine An-
drews kiertävät aution merenrantakau-
pungin katuja humoristisissa Bernie-puse-
roissaan.

Carlotta HayeS ja Rob Dinsmore tutki-
vat listoja ihmisistä, joiden ovella vapaaeh-
toisten on tarkoitus vierailla.

KoKeneempi kampanjoija Zander Moss (oik.) soittaa kierroksen ensimmäistä ovikelloa ja kertoo Holly Van Leuvenille, miten hänellä on tapana toimia. Maureen O’Donnellin 
(kesk.) mielestä ovelta ovelle -kampanjointi on tärkeää.


