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Bart Kerremans
Ligt de Republikeinse Partij op apegapen?

Als de Republikeinen vasthouden aan hun eigen grote gelijk veroordelen ze zichzelf
tot een lange oppositierol

eRepublikeinse Partij ligt op
apegapen, of dat zou je toch
verwachtenna de verkiezings-
nederlaag tegenObama.De
partijmag danhaarmeerder-
heid behoudenhebben in het

Huis vanAfgevaardigden, ze veroverde geen
meerderheid in de Senaat enmoet hetWitte
Huis nog eens vier jaar in handen vanObama
laten. Als er iets is dat het verschil zou kunnen
maken tussen de voorbijeObamajaren ende
volgende, dan is hetwel demanierwaarop de
GrandOld Partymethaar verlies zal omgaan.
Het ismomenteel verre vanduidelijk hoe dit
eruit zal zien. De schade is nochtans aanzien-
lijk.
De partij slaagde er immers niet inmeer

dan twee staten buit temaken op eenpresi-
dent die geteisterdwerd door de economische
crisis, door hardnekkig lagewaarderings-, en
door problematischhogewerkloosheidscij-
fers. Sinds deTweedeWereldoorlog geraakte
geen enkele presidentmet een dergelijk hoog
werkloosheidscijfer (7,9 procent) herkozen.
Enwat dewaarderingscijfers betreft, staat
Obamaopde laatste plaatswat herkozenpre-
sidenten betreft. Niet dat hij schuld heeft aan
dit alles, daar gaat het hier niet om.Maar dit
alles gaf deRepublikeinen een redelijke kans
om te doenwat sowiesomoeilijk is: een zit-
tende president verslaan.

Vervreemding
Hetmeest opvallend is dat Romney en zijn
partij in hunhele verkiezingsaanpak zowat
elke groep die ze broodnodig hadden, van
zichhebben vervreemd. Endat ofwel vanuit
de vrees omdemeest uitgesproken conserva-
tieven te verliezen ofwel als gevolg van seri-
euze uitglijders tijdens de campagne. Zower-
den de vrouwelijke kiezers de gordijnen

ingejaagdmet een discussie over contracep-
tiva en gezondheidsverzekering enmet bij-
zondermisplaatste uitspraken over verkrach-
ting. Zowerdende latino’sweggejaagd door
harde posities in het voorjaar inzake immi-
gratie en deportatie en doorwetgevende ini-
tiatieven in die zin in staten zoalsArizona en
Alabama. ZowerdendeReaganDemocrats
verdreven doorRomney’s ‘47 procent’-uit-
spraak die overigens niet voor het grote
publiek bedoeldwas. Deze laaggeschoolde
Democratenwarennochtans boos opObama
endus eenpotentiële kiezersgroep voor
Romney, zoals Reaganhet hem in 1980 in zijn
strijdmet Carter had voorgedaan.

OokwerdRomneys kritiek opObama’s rol
in de redding vande automobielsector in
Michigan enOhio hemniet in dank afgeno-
mendoor de talrijke arbeiders in die sector in
deze twee cruciale staten. En zowerdende
middenklassekiezers onrustig gemaaktmet
beloftes over belastingverminderingenwaar-
van de begrotingskost neutraal zou gehouden
wordendoor de afschaffing van verschillende
aftrekposten bij de belastingaangifte.Welke
er zouden afgeschaftworden,werdnooit dui-
delijk en velemiddenklassers vertrouwden
het niet. Een deel stemde opRomneymaar
een groot deel ookweer niet. En diezelfde kie-
zers kekenmet steedsmeer argwaannaar de

bezuinigingendie de komst vanPaulRyan als
mogelijk vicepresidentmet zichmee konden
brengen.Als voorzitter van de begrotings-
commissie vanhetHuis had deze immerswat
dit betreft een verleden.
Bovendien lieten deRepublikeinenhet ter-

rein tijdens de cruciale zomerperiode groten-
deels aanObama en zijn BainCapital-cam-
pagne tegenRomney. DaarmeewerdRomney
in het defensief gedrongen eerder dande pre-
sident die economisch inmoeilijke papieren
zat.

Tea Party
De conclusie is duidelijk. Een deel van
Romneys nederlaag kan verhaaldworden op
onhandigheden (de ‘47 procent’) of strate-
gisch foute keuzes (de zomercampagne) in
zijn campagne. Eendeel is echter toe te schrij-
ven aan eenRepublikeinse Partij die de gevan-
gene is geworden vanhaarmeer extreme con-
servatieve vleugels en van eenTeaParty die
als bindmiddel tussen die vleugels is gaan
opereren. De conservatieve kiezer voelt zich
er gelukkig bij, alle anderen zijn ervoor
bevreesd vooralwanneer uitkeringen, sociale
zekerheid, gezondheidsverzekering enbezui-
nigingen op tafel komen. Romneymag dan al
de handdoek in de ring gegooid hebben, de
vraag blijft of de conservatieve vleugel van de
partij dat ook zo ziet. Is zij bereid tot pragma-
tisme of ziet ze ondanks Romneys nederlaag
de kleinewinst in het Huis van
Afgevaardigden als een bevestiging van het
eigen grote gelijk?Mocht dit laatste het geval
zijn, dan veroordeelt de Republikeinse Partij
zich tot een lange, bijna permanente, opposi-
tierol. Maar tegelijkertijd veroordeelt ze dan
ook de VS zelf tot nog eens twee jaar van pat-
stelling en blufpoker inzake de economie en
de federale begroting. Naast Obama zullen
vele Republikeinen daarom stilletjes hopen
dat niet alleen Romneymaar ook de
Partij zelf de handdoek in de ring gooit en
zichzelf daarmee een nieuw leven geeft. Niet
dat er in Europa velen zijn die daarop zitten
tewachten.
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e herverkiezing vanObama
gaf niet aan dat een verdeelde
natie eindelijkweer eendrach-
tigwerd opde dag vande ver-
kiezingen.Maar ze hieldwel
een sterke goedkeuring in van

een economisch beleid dat de nadruk legt op
banengroei, hervormingen in de gezond-
heidszorg, belastingverhogingen en oordeel-
kundige besparingen – en van een gematigd
beleid aangaande immigratie, abortus enhet
homohuwelijk. Ze betekent een afkeuring van
platitudes uit het Reagantijdvak over belas-
tingverminderingen, doordruppeleconomie
en eenbeleid van angst, intolerantie en desin-
formatie.
De overwinning vande president hing

sterk af vanRust Belt-staten in hetMidwesten
zoalsOhio,waar het reddingsplan voor de
auto-industrie, datObama in elkaar stak en
Romney tegenwerkte, breed gesteundwerd
omde simpele redendat hetwerkte.
Algemener leken de kiezers in het

Midwestenhet argument vande president te
aanvaardendat de overheid een belangrijke
rolmoet spelen ombanen te creëren in de pri-
vésector en de economie aan te zwengelen. Ze
verwierpenhet standpunt vanRomney dat
Washington zichnietmagbemoeienmet
zulke dingen endat de vrijemarkt haar gang
moet gaan.
Dewanhoopspoging vandeRepublikeinen

omPennsylvania alsnog af te snoependoor de
werkloosheid te benadrukken,was eenmis-
lukking, daarmaar ook elders. Kiezers die
vondendatwerkloosheid een belangrijk
themawas, stemden vooral opObama.
Romney, zo bleek, beging een fatale vergis-

sing tijdens de voorverkiezingendoor zich
hard op te stellen inzake immigratie,wat heel

slecht viel bij latino’s. Door het gevoelloze
standpunt te verdedigen dat illegale immi-
granten verplichtmoetenworden tot ‘zelfde-
portatie’ en door dewrede immigratiewetten
vanArizona op te hemelen, kreegRomneyhet
veel harder te verduren in Florida en andere
cruciale staten. Slechts een derde vande kie-
zers vonddat illegale immigranten allemaal
gedeporteerdmoetenworden, terwijl twee-
dederde gewonnenwas voor een route rich-
ting legaal verblijf en burgerschap.De
Republikeinse benadering zal hen in ongewij-
zigde vormduur te staan komen in de toe-
komst.
Tochwas de overwinning vanObamageen

uiting van een eendrachtig land. Rijkere
Amerikanen steundenRomney, terwijl
armereAmerikanenmeer geneigdwaren op
Obama te stemmen. Erwaren ook grote ver-
schillen ophet vlak van geslacht, leeftijd, ras
en religie.
Afro-Amerikanen enhispanics (van oor-

sprong SpaanstaligeAmerikanen) kozen in
groten getale voorObama. Blankemannen
stemdenopRomney; hij scoorde bij zij die
tegenhet homohuwelijk zijn, een verbodwil-
len op abortus of gewonnen zijn voormassa-
deportaties van illegale immigranten. Geen
daarvan is nog eenmeerderheidsstandpunt in
dit land.

Ontgoocheld
Maar de strategie vanRomney omObama
voor zowat alles de schuld te geven en onder-
tussen de geruststellende boodschap te bren-
gen dat hij een planhad omhet overheidste-
kortweg tewerken zonder de belastingen te
verhogen of zwaar te beknibbelen op
Medicare,was gewoonniet effectief.
Een grotemeerderheid vande kiezers zei

datGeorgeW.Bush verantwoordelijkwas
voor de economie, en niet zozeerObama. En
de kiezerswaren iets subtieler in hun econo-
mische analyse danRomneywellicht ver-
wachtte. Zij die dachten dat de vastgoedmarkt

en dewerkloosheid de grootste problemen
vanhet land zijn, zeiden dat ze opObama
gestemdhadden.Mensendie zich zorgen
maakten over de belastingen stemdenover-
wegend opRomney.
Het is betekenisvol dat zestig procent van

de kiezers vonddat de belastingen ofwel
omhoogmoesten voor de rijken, ofwel voor
iedereen. Slechts 35 procent vonddat ze hele-
maal niet omhoogmoeten. Die groep stemde
uiteraard vooral opRomney.
De verkiezingenmaakten duidelijk dat

Amerikanenniet opgezet zijnmet het status
quo vande economie, en een groot deel van de
kiezers vindt dat de economie erop achteruit-
gaat.MaarRomney leek de kiezer er niet van
te overtuigen dat het overheidstekort een
enormprobleem is. Slechts één opde tien zei
dat het tekort het grootste probleemvanhet
land is.
Republikeinenmoeten ontgoocheld zijn in

het resultaat vanhunonophoudelijke aanval-
len opdehervormingen vanObama in de
gezondheidszorg. Slechts een kwart van de
Amerikanen vindt dat die in hun geheel terug-
geschroefdmoetenworden.
Mensendie geenprobleemhaddenmet de

ruknaar rechts vandeRepublikeinse partij
(afgemeten aanhun steun voor deTea Party)
stemdenoverwegend opRomney.Maar de
zege vanChristopherMurphy opLinda
McMahon voor het Senaatszitje van
Connecticut, en de nederlaag van Joe
Donnelly tegenRichardMourdock voor de
Senaat in Indiana endenederlaag vanClaire
McCaskill tegenToddAkin voor de Senaat in
Missouri tonen aanwelke hoge prijs de
Republikeinen betalen voor de benoeming
van extremekandidaten tijdens de voorver-
kiezingen.
De verkiezingenwarenhartverwarmend

in de zin dat ze aangavendat een solidemeer-
derheid vandeAmerikanen vindt dat abortus
legaalmoet zijn, en dat de helft van de
Amerikanennu zegt dat de staat het homo-
huwelijkmoet erkennen.
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Koert Debeuf
Obama eert tegenstanders in overwinningstoespraak

Dat we als niet-Amerikanen toch van die speech genieten,
bewijst nogmaals het retorische genie van de president

etwas een lange en spannende
verkiezingsnacht. De resulta-
ten in drie cruciale battle-
ground states – Florida, Ohio en
Virginia – gingen op enneer.
Het ene halfuur leekRomney te

winnen, het andereObama. Toch kwamvroe-
ger dan verwacht het verlossende antwoord
opCNN: ‘BarackObama is herverkozen als
president vandeVerenigde Staten.’ Tot dat
moment haddenbeide kandidaten twee goed
voorbereide toespraken in hunbinnenzak
klaar zitten: een overwinningsspeech en een

toespraak die de nederlaag toegeeft.
Obamawist dat de lat hoog lag, dat de hele

wereld keek en luisterde naar zijn toespraak.
Hijwist ook dat iedereenhoge verwachtingen
had. Zijn overwinningstoespraak in 2008had
miljoenenmensen tot tranen toe bewogen.
Beter doenwas quasi onmogelijk. Hijmoest
dusmeer oratorische trukenuit de kast halen,
meer emotie injecteren, terwijl hij tegelijk zijn
boodschapniet uit het oogmocht verliezen.
Want daar komthet bij een goede toespraak
op aan, datmensende boodschap onthouden.
Samenwerkenomvooruit te gaan.Dit is de

centraleboodschapvande toespraakvan
Obama.Waarom?Hoewelhij depresidents-
verkiezingenwon, enzijnDemocratischepartij
demeerderheidhaalde indeSenaat,wonnen
deRepublikeinendemeerderheid inhetHuis
vanAfgevaardigden.Devoorbije vier jaarheeft

Obamamet vallenenopstaanbegrependathij
zonder samenwerkingmetdeRepublikeinen
bitterweinigkanveranderen.Deboodschap in
2008waser eenvanverandering.Als er een
reden iswaarommensenontgoocheld zijn in
vier jaarObama,dan ishet omdatdie verande-
ringveel kleinerwasdangehoopt.Vooruitgaan
door samen tewerken isde enigeoptie voorde
herverkozenpresident.

Emotioneel
Het is opvallendhoe sterk de structuur van
Obama’s overwinningstoespraak van 2012
lijkt op die van 2008.Hij gebruikt dezelfde
soort lange zinnendie hij evenwel uitspreekt
alsof het korte zinnen zijn. Bushmaakte zijn
zinnenbij voorkeur niet langer dan zeven
woorden.Na eenwat algemene inleiding

bedanktObama, net als in 2008, zijn running
mate Joe Biden, zijn echtgenote en kinderen
(in 2008 kregen ze elk eenpuppy, nu is één
puppy genoeg), zijn campagneteam (net als in
2008 “het beste team inde geschiedenis van
deVS”) en iedereen die campagne voerde.
Daarna prijst hij zijn tegenstrever.
In 2008noemdehij als de twee grootste

uitdagingen voor deVerenigde Staten de eco-
nomische crisis en de twee oorlogen. In 2012
zegtObamadat de economie heropleeft en de
oorlogen beëindigd zijn. In beide toespraken
zegtObamadat hij nooitmeer hoopvol is
geweest voor de toekomst vandeVS.Obama
herhaalt in 2012 heelwat zinnenwoord voor
woorduit zijn eerste overwinningstoespraak.
De bekendste is zonder twijfel: “There is no
blue state America, or red state America, this is
theUnited States of America.”
Het ispas inhet tweedegedeelte vande toe-

spraakdathet verschilmet 2008echtduidelijk
wordt. 2008washethistorische feest vande
eersteAfro-Amerikaansepresident. Erwordt
met geenwoordgerept overprogrammapun-
ten.Nu, bij het beginvanzijn tweede termijn,
verdedigtObamazijn verwezenlijkingen
inzakeeconomie, vredeen,uiteraard,
Obamacare.Hij trekt daarbij alle emotionele
registers opendoor eenverhaal te vertellenvan
eenkleinmeisjemet leukemie.Ookvoor zijn
andereprogrammapunten, zoals onderwijs of
werkvoor soldatendie terugkerenvanoorlog,
gebruikthij concrete emotionele voorbeelden.
Die emotionele verhalen zijn de brugnaar

de kern van zijn boodschap: alleAmerikanen
hebbendezelfde hoop voor de toekomst,
dezelfde visie, dezelfde dromen. ‘Alleen door
samen tewerken zullenweons land vooruit
helpen.’Met een knipoognaar CharlesDe
Gaulle (‘Je vous ai compris’) zegtObama: I
have listened to you. Hij zegt zelfs dat hij blij is
dat de campagne over is omdat dit tochmaar
een dwaze boel is. Campagnemoet en daar
horen aanvallen bij,maar dat is nietwat de
Amerikaanwil.Wat deAmerikaanwil is “dat
zijn kinderennaar de beste school kunnen
gaan, dat het land veilig en gerespecteerd is,
milieuvriendelijk is en vertrouwenuitstraalt”.
In tegenstelling tot 2008 isObama’s oproep

tot eenheid niet louter retorisch. Enigszins tot
mijn verrassing stelde hij zelfs een program-
mavoor omsamenmet deRepublikeinen tot
een goed einde te brengen: hetwegwerken
vanhet begrotingstekort, het hervormen van
de belastingen, het land onafhankelijkmaken
vanbuitenlandse olie enhet ‘fixen’ vanhet
immigratiesysteem. Eenbehoorlijk
Republikeinse agenda,waarbij overigens
geenwoordwordt gerept over het buiten-
landse beleid. Kortom, de overwinningstoe-
spraak vanObamawas voor puur binnen-
lands gebruik, gericht naar deRepublikeinen
met als doel omsamen tewerken. Enhet feit
datwe als niet-Amerikanen toch vandie toe-
spraak genieten, bewijst nogmaals het genie
vande spreker BarackObama.
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Romney-rood
Deaangekondigdenek-aan-nek-
race is duidelijk inhet voordeel
vande zittendepresident uitge-
draaid. Tochkun jehier endaar
kanttekeningenmaken. Zelfs al
heeftObamaeen ruimemeerder-
heid aankiesmannengehaald,
zijn overwicht in absolute stem-
men is niet erg groot.Als je deuit-
slag bekijkt ophet niveau vande
county’s, dankleurt de kaart van
deUSoverwegendRomney-rood.
Obamahaaldedanook zijnwinst
grotendeels dankzij de steden en
voorsteden,waarDemocra-
tischer gestemdwordt.Opmerke-
lijk is ookdat slechts 39procent
vandeblankekiezers voorhem
stemde!De latino’s hebbendan

weermassaal voor depresident
gestemduit heilige schrik voor
Romney’smigratiebeleid.Het
landblijft dus ernstig verdeeld en
dat blijkt ookuit de zetelverdeling
inhet Congres. In de Senaat heb-
benDemocraten slechts eennipte
meerderheid en inhetHuis zijn
het deRepublikeinendie de scep-
ter zwaaien.Regerenwordt dus
eenmoeilijke opdracht voor de
herverkozenpresident, die ver-
plicht zal zijn zijn land eerst te
verenigen voorhij er ookmaar
éénnieuwemaatregel door krijgt.
Hetwordt nog spannend, zeker
methet vooruitzicht vande fis-
cale rotswaardeVS einddit jaar
dreigt af te vallen.

Mensje Klein, Gent

Angst
Als je hoortwatRomney te zeg-
genhad over klimaat, ben ik blij
dat de angst voorRomneyhet
gehaald heeft. Hoe gemakkelijk
enhoe snel toch vergetenwordt
datObama twee oorlogen en een
zware recessie heeft geërfd van
zijn voorganger.

Peter Baert, via de website

Oef
Obama is niet de grote verlosser,
maarRomney zouEuropaweer
meegesleurdhebben in enkele
compleet zinloze oorlogen.

Gerard Durand, via de website

Een rijkentaks
voor Amerika
Ennumaarhopendat deRepu-
blikeinen zichdekomende vier
jaar constructiever opstellenom
de crisis door te komen.
Democratieën als deVSbeseffen
dat de crisis alleenkanopgelost
wordendoorde economie te sti-
muleren via een rijkentaks, in
Belgie blijftmenvasthoudenaan
besparingendie alleenmaar
nefast zijn voor de consumptie en
de economie, eenpolitiek die
overal, ook inDuitsland, blijkt te
falen.De rijkenmoeten tevreden
zijnmet ietsminderwinst.

Danny Janssens,
via de website

De angst voor
Romney is terecht
Deangst voorRomney is toch
zeer terecht. Inderdaad, zijn visie
ophet klimaat. En zijn visie op
het recht op abortus, zijn visie op
demiddenklasse. Eigenlijk zijn
visie op alle rechtenwaarwehier
in hetwesten al zo lang voor
vechten. Die visie vanhem is
meer danmiddeleeuws en zeer
angstaanjagend.

Veerle Debay, via de website

Vlaanderen kan
leren van de VS
De presidentsverkiezingen in de

V.S. zijn net voorbij en de over-
winnaar is reeds gekend.
Lofwaardig hoe de verliezer zo
openhartig de overwinnaar
gelukwenst voor een tweede ter-
mijn. Spontaan denk ik aan ons
politiek Vlaanderen. Als alle
Vlaamse politici die hoffelijk-
heid zouden opbrengen, dan zou
ons Vlaanderen er veel beter
voor staan.Maak geen achter-
bakse coalities waarbij de over-
winnaarsmet hun programma
verliezers worden. De kiezers
stellen er zich vragen bij! Hou
rekeningmet dewil van de kie-
zer, wees hoffelijk tegenover de
kiezer.

Veronica Fonteyne, Brugge


