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Krigen mod terror, texansk viljestyke og den liberale udfordrer 
  
George W. Bush går først og fremmest til valg som “krigspræsident”, og sådan en plejer amerikanerne at stå 
bag. Bush må derfor overbevise vælgerne om at krigen imod terror er under kontrol, og samtidig påpege at 
hans lederskab stadig er påkrævet. Selvom valget til november står imellem to kandidater - Bush og Senator 
John Kerry fra Massachusetts - er det i lige så høj grad Bushs første fire år der er på valg. Og her er de 10 
procent der endnu ikke har besluttet sig yderst vigtige. Resten er delt næsten lige imellem de to lejre. 
  
Kampen står derfor om dagsordenen, og Kerry må nødvendigvis slå på forandring, og da han ikke har tænkt sig 
at håndtere situationen i Irak radikalt anderledes end Bush, må han forsøge at trække diskussionen over imod 
økonomiske og indenrigspolitiske spørgsmål såsom arbejdsløshed, sundhedsvæsenet og uddannelse.  
  
  
Hane- og karakterkamp 
  
Disse emner omtalte Bush også på partikonventet i New York i august. De kom dog lidt længere nede på 
dagsordenen, og indenrigspolitisk er Bush stækket af et stort budgetunderskud der af ideologiske årsager ikke 
kan rettes op på via skatterne.  
  
Bush satser derfor på spørgsmål om nationens sikkerhed, og da den amerikanske præsident også er 
øverstbefalende for de væbnede styrker, bliver spørgsmål om personlighed, karakterstyrke og håndfasthed 
vigtigere end de plejer - og det siger ikke så lidt.  
  
Ugemagasinet The Economist går så vidt som at kalde dette valg ”the testosterone election” - og det var endda 
før Arnold Swarzenegger gik på scenen på det republikanske partikonvent. Det var derfor vigtigt for 
demokraterne at finde en kandidat der havde bevist sit værd indenfor de væbnede styrker. Kerry er dekoreret 
krigsveteran fra Vietnamkrigen.  
  
Denne hane- og karakterkamp er dog tæt knyttet til politik og nogle af de kulturelle og geografiske skel der 
gennemsyrer det amerikanske politiske landskab. 
  
  
Det rummelige texanske hestedækken 
  
Som udgangspunkt er det værd at huske på at den amerikanske (politiske) kultur er funderet på, og til dels 
stadig kendetegnet ved, en grundlæggende mistro til magt, til magtens koncentration og dens korrumperende 
indflydelse hvilket fra et nutidigt - europæisk - perspektiv måske nok kan være lidt svært at få øje på. Det er 
denne mistro Bush spiller på når han iscenesætter sig som en texaner der har sine rødder langt fra 
Washingtons korrupte bureukrati og fra det Europa-lænende nordøst-USA med gamle penge, privilegier og 
“kultur”.  
  
Selvom Bush oprindeligt, ligesom Kerry, er fra dette område og har gået på de bedste universiteter, så skubbes 
dette belejligt ind under det texanske hestedækken. Det billede Bush gerne vil tegne af sig selv, er cowboyen 
der rider ind i byen, og ordner det der skal ordnes for derefter at tage hjem igen. Kerry derimod har været i 
Washington i mange år, som senator for Massachusetts, og portrætteres følgelig af republikanerne som 
værende langt væk fra den dagligdag der leves i ”middle America”. Kampen imellem Bush og Kerry er således 
til dels også kampen imellem ”small-town” and ”cosmopolitan” eller land og by der er tæt forbundet med 
betegnelserne ”conservative” og ”liberal”. Betegnelser der i stigende grad hæftes på henholdsvis republikanerne 
og demokraterne. 
  
  
God, guns and gays 
  



De to store amerikanske partier er dog ikke ideologisk forskellige som vi kender det fra vores egen partipolitik. 
Fælles er en bred liberal, i ordets oprindelige betydning, grundholdning der sætter individet og dets rettigheder 
i centrum. Forskellen ligger meget groft sagt i at mens republikanerne mener at statens rolle skal begrænses til 
at sikre de oprindelige politiske og individuelle rettigheder, såsom retten til at stemme, er demokraternes 
definition af rettigheder bredere og inkluderer også grupperettigheder hvilket i højere grad kræver statens 
tilstedeværelse end dens fravær.  
  
Termen ”liberal” er således i stigende grad blevet forbundet med statens beskyttelse af borgerne imod 
markedskræfterne, og termen er derfor - i hvert tilfælde hos modstanderne - blevet forbundet med en 
voksende regeringsindblandelse og høje skatter.  
  
Det er i denne skældsords-betydning at Bush forsøger at karakterisere Kerry som en ”Norteastern bleeding 
liberal”. Endelig er der spørgsmål om moral og religion - ”God, guns and gays” - der skiller de to partier. En 
stor del af republikanerne er traditionalister der er imod alt der ses som undergravende for fædreland, familie 
og kirke.  
  
Ud over det rent politiske er det således også forskellige kulturer, værdier, fremtoninger og ikke mindst 
tilgange til beslutningsprocesser der tørner sammen. Hvor Bush i sin beslutsomhedsiver har en tendens til at 
skære til benet i enhver problemstilling og gerne fremstår sådan, er Kerry mere den eftertænksomme politiker 
der forsøger at se tingene fra flere sider. Som The Economist vurderede, er det “a distinction between 
legislative and executive abilities and Senator Kerry still has a way to go before convincing voters he can make 
that transition.” Kerry skal derfor overbevise tvivlerne om at han kan skære igennem. 
  
  
Svingstater er afgørende 
  
Geografisk set afgøres valget i en række ”svingstater”. Stater der kan svinge til den ene eller anden side. Det 
er altså her den egentlige kamp kommer til at foregå. Valget afgøres stat for stat igennem et anakronistisk 
system hvor præsidenten vælges indirekte igennem et valgmandskollegium. Den kandidat der får flest stemmer 
i en stat får samtlige valgmandsstemmer fra denne stat når valgmandskollegiet mødes efter valget. Hver stat 
har et antal valgmandsstemmer der svarer til antallet af “Congressmen”, altså repræsentanter i 
Repræsentanternes Hus og senatorer i Senatet. Der er i alt 538 valgmandstemmer, og der kræves således 270 
for at vinde valget.  
  
Ved optællingen i 2000 imellem Al Gore og Bush stod og faldt valget med Florida der på det tidspunkt havde 25 
valgmandstemmer. Da højesteret afviste demokraternes ønske om en gen- eller fintælling på grund af 
formodede fejl, gik staten til Bush der således fik 271 imod Gores 266 valgmandstemmer, på trods af at Gore 
fik en halv million flere af de faktiske afgivne stemmer på landsplan hvilket kan lade sig gøre fordi der er en 
ubalance imellem befolkningstal og valgmandstemmer.  
  
Det er dette tætte valg, måden det blev afgjort på, samt det at Bush - på trods af det tætte løb - valgte at føre 
en forholdsvis højreideologisk politik der har været med til at forene mange demokrater under mottoet “Anyone 
but Bush!” Om alternativet har været overbevisende nok, ved vi til november. 
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