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andrea_dipre_real: pippo a praga sul mio yachhhhht

papeež_francesco: se vidiva na županstvu mišek mali ‹3

random_mulon: ehmmm cringeeee???

er_conte:“metti il plexiglass, distanzia i tavoli, riduci i clienti, igenizza 
bene, registra i clienti, fatto tutto? Ora chiudi ›:)”

naboletani_fanpage: a ciruz’ mo piglio la lama e vado a piangere 
su piazza plebiscito

piemontesi_fanpage: gucci fendi prada, she call me daddy, I don't 
even know her mama

fedruga.gov: hvala g. predsednik, a ne bi vedel, kdo vas je to vprašal.

lil_dipi: sono sessantasei anni, SESSANTASEI !1!!1!!!11!!1!!!!!!!

divisione_Xmas: daghee de power mvloooooo

casa_pund: ma ne mi nočemo beguncev, držte si jih vi

jjanša_sds: ne so nam zadosti Hrvati, hvala!

saka štiri leta, v novembru,
Američani volijo novega
predsednika države. Na re-

zultat volitev vpliva tudi ame-
riški volilni sistem, ki se nekoliko ra-
zlikuje od evropskega. Ameriški poli-
tični prostor zavzemata dve prevla-
dujoči stranki, demokratska in repu-
blikanska. Prav tako se tudi večina
volivcev deli na demokrate in repu-
blikance, nekaj pa je t. i. neodvisnih
volivcev, ki se politično ne oprede-
ljujejo. In ker lahko kandidat posa-
mezne stranke v veliki meri računa
na glasove »svojih« volivcev, se naj-
večji boj bije prav za glasove neod-
visnih. Intenzivna politična propa-
ganda z zavajajočimi novicami ogroža
ameriški predvolilni proces. Predsed-
nik Trump v predvolilnem boju navaja
zavajajoče trditve, opozarja na dom-
nevne nepravilnosti pri glasovanju
po pošti in pravi, da bo izid volitev
sprejel le, če bodo te poštene. Trum-
povi nasprotniki pa trdijo, da na tak
način ogroža demokracijo ter si skuša
zagotoviti mesto v Beli hiši.
Predsedniška kandidata obeh strank
sta vsem že znana, priča smo torej
volilnemu boju med oslom (simbol
demokratov) in slonom (simbol re-
publikancev). Pri republikancih so
bile strankarske volitve le formalnost,
s katero so potrdili predsedniškega
kandidata Trumpa. V demokratskem
taboru pa je bil postopek izbire bolj
živahen, saj so se za nominacijo borili
Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, Eliza-
beth Warren, milijarder in nekdanji
župan New Yorka Michael Bloomberg,
Bernie Sanders in Joe Biden. Na koncu
so strankarski kolegi za predsedni-
škega kandidata izbrali Bidna.
Za mnenje smo tokrat vprašali štu-
dentko družbenih ved Antje Gruden.
Razkrila nam je, kaj meni o letošnjih
volitvah ter o ameriškem volilnemu
sistemu nasploh. »Edina dobra last-
nost ameriškega volilnega sistema
je ta, da imajo v Ameriki le dve stran-
ki. Volilni sistem v Združenih državah
Amerike je namreč občutno manj
demokratičen od drugih sistemov,
ki jih poznam iz prve roke, saj sem
tudi slovenska državljanka. Ameriški
sistem je veliko bolj zapleten, demo-
kracija pa bolj posredna kot pri nas.
Kljub enakosti, na kateri bi morala

sloneti demokracija, ima glas neka-
terih večjo težo kot glas drugih. Vzrok
za to je različno število elektorjev, ki
je odvisno od števila prebivalcev po-
samezne zvezne države. Minimalno
število elektorjev je 3, kar pomeni,
da zvezne države z majhnim številom
prebivalcev, kot je recimo Aljaska,
drugim zveznim državam odvzamejo
elektorje. Glasovi torej niso povsem
enakomerno razporejeni, odločilno
vlogo v boju za predsedniško mesto
pa imajo tako imenovane prelomne
države (angl. battleground states ali
swing states), v katerih je glasovanje
volivcev nepredvidljivo.«
Prav v teh zveznih državah potekajo
največji predvolilni boji. O zmagi na
predsedniških volitvah 2020 bo po
mnenju strokovnjakov odločala le
peščica zveznih držav, in sicer Arizo-
na, Florida, Georgia, Michigan, Min-
nesota, Severna Karolina, Pensilvanija,
Ohio, Iowa, Virginija, Teksas in Wis-
consin. Trenutno imajo demokrati
veliko prednost. Njihove izjave so
bolj smiselne in spodbudne, zlasti
za nestrankarske volivce.
»Bolj sem naklonjena levi politični
strani, saj levica odraža nekatere
moje ideale, ki jih desnica ne. Danes
je desnica usmerjena v populizem,
njen cilj pa je pogosto ugoditi željam
ljudstva, ki se je večkrat dokazalo za
nezrelo (in ne samo v ZDA). Menim,
da desna politična stran nima prave
vizije za prihodnost,« nam je pove-
dala Antje.
Letošnje volitve so posebne tudi v
tem, da ne prevladuje glasovanje
»za« kandidata, temveč »proti« dru-
gemu kandidatu. Z drugimi beseda-
mi, po porazu Bernieja Sandersa, ki
mu ni uspelo spodkopati centralisti-
čne stranke demokratov, se zdi, da
noben kandidat ne na desni ne na
levi ne navdušuje volivcev. Raziskava,
v kateri je sodelovalo 2028 ameriških
državljanov, je pokazala, da bo 56 %
Bidnovih privržencev glasovalo zanj
predvsem zato, ker ni Trump. Pod-
obna slika se kaže tudi pri republi-
kancih, ki bodo volili Trumpa, ker »ni
Biden« (19 %), prav tako pa tudi za-
radi njegovih »vodstvenih« sposob-
nosti (23 %).
»Sama bi volila za demokrata Joa
Bidna, čeprav bi bil moja prvotna iz-

bira Bernie Sanders, ki pa je žal izpa-
del kljub dobrim idejam, kot je na
primer javno zdravstvo,« nam je zau-
pala Antje. »Mislim, da je izpadel,
ker je bil označen za socialista, kljub
temu da so njegove ideje v Evropi
nekaj vsakdanjega (na primer javno
zdravstvo). Američani imajo močno
zakoreninjeno antisocialistično men-
taliteto, ki bi jo lahko označila za na-
zadnjaško, ta pa se kaže pri različnih
tematikah, kot so onesnaževanje oko-
lja, vloga žensk v družbi itd. Joe
Biden obljublja ponovno povezanost
Amerike in Američanov na moralni
ravni ne glede na spol, raso in na-
rodnost, prav tako pa napoveduje
tudi ukrepe za zmanjševanje global-
nega segrevanja in boj proti orožju.
Obljublja torej drugačno Ameriko,
kot jo je Trump zapustil po štiriletnem
mandatu, bolj človeško oziroma bolj
človekoljubno. Tako kot drugje po
svetu se tudi v Ameriki desničarska
stranka nagiba proti populizmu.
Skratka, menim, da je demokrat Bi-
den veliko boljši kandidat kot repu-
blikanec Trump.«
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Volitve v ZDA: bitka 
med slonom in oslom




