
KuKa: Hillary Clinton, 68, enti-
nen ulkoministeri, senaattori ja 
presidentti Bill Clintonin vaimo.
VahVuudet: Kokemus. Tuntee 
kutakuinkin kaikki merkkihenki-
löt, poliittiset prosessit, kampan-
joinnin ja ulkopolitiikan, mikä on 
tärkeää varsinaisessa presidentin-
vaalissa. Rahaa ja taitoa kamppan-
jalahjoitusten hankkimiseksi on. 
Lisäksi, eikö 2016 olisi jo naispre-
sidentin aika?
haasteet: Kulunut kasvo. Clin-
toneiden vanhat skandaalit, usein 
kylmänä ja etäisenä pidetty ole-
mus, skandaaleja myös oman ulko-

ministeripestin ajalta. Bill Clinton 
on pidetty, mutta kaikki muista-
vat hänen naisseikkailunsa pre-
sidenttinä. Näissä vaaleissa ääri-
laidat näyttäisivät nousseen – re-
publikaanien kisaa johtaa Donald 
Trump. Pystyykö puhuttelemaan 
tarpeeksi oman puolueensa vasen-
ta laitaa?
ennuste: Vaikeuksissa ensimmäi-
sissä esivaaleissa, mutta kansal-
lisissa mielipidekyselyissä selkeä 
suosikki – tosin niin oli myös vuo-
den 2008 vaalien aikaan tässä vai-
heessa. Silti erittäin vahva, jopa 
varmana pidetty voittaja.

Ketkä kohtaavat 

KuKa: Bernie Sanders, 74, senaat-
tori Vermontista.
VahVuudet: Puheet taloudellisesta 
epätasa-arvosta vetoavat moniin. 
haasteet: Itse leimannut itsensä 
sosialistiksi.
ennuste: Pärjännee hyvin aluksi, 
tuskin lopullinen voittaja.

KuKa: Martin O’Malley, 53, enti-
nen Marylandin kuvernööri.
VahVuudet: Kuvernöörin pes-
tistä on usein ponnistettu presi-
dentiksi.
heiKKoudet: Käytännössä tunte-
maton täyte-ehdokas.
ennuste: Kannatus pientä, ei mah-
dollisuuksia voittoon.

Maria Annala
Boston

Ensimmäisten osavaltioiden vaa-
litulokset saattavat ratkaista, ke-
nelle Bostonissa asuva 20-vuoti-
as Kelsey McIvoy antaa äänensä 
maaliskuussa, kun hänen kotiosa-

valtiossaan Massachusettsissa on 
aika äänestää esivaaleissa.

– Mietin eniten sitä, pystyisikö 
Bernie Sanders voittamaan re-
publikaanien ehdokkaan. Jos hän 
voittaisi Iowassa, se voisi saada 
minut vakuuttuneeksi siitä, että 
hän pystyisi, hän sanoo.

McIvoy ei ole ainoa, joka katsoo 
Iowan suuntaan. Osavaltion vaa-
likokoukset aloittavat presiden-
tinvaalien esivaalit, ja Iowaa pi-
detään ilmapuntarina, joka kuvaa 
hyvin ehdokkaan mahdollisuuksia. 

Voitto siellä ei takaa vielä mitään, 
mutta Iowassa surkeasti menesty-
nyt ehdokas ei ole ikinä noussut 
puolueensa ehdokkaksi.

Monet bostonilaiset ovat kui-
tenkin jo lyöneet valintansa luk-
koon. Ehdokas on usein Hillary 
Clinton tai Bernie Sanders, sillä 
demokraattien kannatus on Mas-
sachusettsissa vankkaa.

71-vuotias Lester Sackett sei-
soo Sandersin takana.

– Olen hänen kanssaan samaa 

Bostonilaiset odottavat 
Iowasta vinkkiä, ketä 
äänestää. Osa on silti jo 
varma valinnastaan.

”Mieluummin Hillary Clinton 
kuin joku republikaani”

●● Yhdysvaltain presidentinvaalien esivaalit alkavat tänään.

Kokeneen ennakkosuosikin uusi yritys

Sinnikäs sosialisti

Täyte-ehdokas

MaailMa

Isis iski 
kolmesti 
Syyriassa
GeneVe/daMasKos. Syyri-
an pääoppositioryhmä ta-
pasi YK:n erityislähettilään 
Genevessä. 

HNC-yhteenliittymä va-
kuutti aiemmin, ettei se aio 
osallistua edes epäsuorasti 
neuvotteluihin presidentti 
Bashar al-Assadin hallin-
non kanssa.

Syyriassa verenvuodatus 
jatkui. Ainakin 45 ihmistä 
kuoli ja yli sata haavoittui 
kolmessa pommi-iskussa. 
Äärijärjestö Isis ilmoittau-
tui tekijäksi. STT, AFP

Boko Haram 
surmasi 
ainakin 65
MaiduGuri. Ainakin 65 ih-
mistä kuoli äärijärjestö Bo-
ko Haramin iskussa lähellä 
Maidugurin kaupunkia Koil-
lis-Nigeriassa. Isku oli vii-
me viikolla jo kolmas, jonka 
epäiltiin olleen Boko Hara-
min tekoja. Sen jälkeen kun 
äärijärjestö on menettänyt 
asemiaan, se on ryhtynyt 
hyökkäämään siviilikohtei-
siin entistä tuhoisammin. 
Nigeria on ryhtynyt taiste-
lemaan naapurimaidensa 
kanssa järjestöä vastaan. 
ReuTeRS, STT

Toimittanut Lea Peuhkuri

Ruokapula

oGolcho. Etiopia pyysi sunnuntaina avunantajamailta kii-
reesti apua yli 10 miljoonalle kansalaiselleen, jotka kärsivät 
ruokapulasta. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon vieraili sun-
nuntaina alueella, jossa on kärsitty pahimmasta kuivuudes-
ta vuosikymmeniin. Etiopian arvioidaan tarvitsevan ruo-
ka-apua jopa 1,4 miljardilla dollarilla (1,29 miljardilla eu-
rolla) tänä vuonna. Hallitus arvioi, että sillä on koossa 30 
prosenttia summasta. ReuTeRS

Lapset
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haaG/lontoo. Yli 10 000 
yksin Eurooppaan tullut-
ta lasta on kateissa, ker-
too Euroopan poliisiviras-
to Europol. Monien pelä-
tään joutuneen rikollisjen-
gien käsiin, jotka pakotta-
vat lapsia prostituutioon ja 
orjatyöhön, kertoo Guardi-
an-lehti. Yksistään Italias-
sa on kadonnut noin 5 000 
lasta, Ruotsissa puolestaan 
tuhat.

Viime vuonna Euroop-
paan tuli paperittomasti 
yli miljoona ihmistä, joista 
reilu neljännes oli lapsia. STT

pidätetyt

3
lontoo. Tansaniassa poliisi 
on pidättänyt kolme miestä, 
joiden epäillään sekaantu-
neen brittiläisen luonnon-
suojelijan kuolemaan. Mies 
kuoli perjantaina sen jälkeen, 
kun salametsästäjät ampui-
vat hänen helikopteriaan.

Järjestölle työskennellyt 
Roger Gower oli auttamas-
sa viranomaisia jahtaamaan 
norsujen salametsästäjiä. 
Maailman luonnonsäätiön 
WWF:n mukaan Tansanian 
norsupopulaatio on romah-
tanut muutamassa vuodes-
sa. STT, AFP

VenetuRma

ayVaciK. Turkin rannikon edustalla lauantaina sattuneen 
veneturman uhriluku on noussut lähes neljäänkymmeneen. 
Merestä löydettiin ainakin 37 ihmisen ruumiit. Hukkunei-
den joukossa on useita lapsia. Turma sattui, kun vene osui 
kiviin ja kaatui rannan tuntumassa. STT, AFP
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