USA Volby „Sanders vytěsnil Buttigiega v New
Hampshirských primárkách“
Primárky obou hlavních amerických politických stran ve státě New Hampshire
přinesly na straně Demokratů překvapení v podobě prvenství Bernieho Sanderse,
který zcela zastínil bývalého Obamova vicepresidenta Joe Bidena, ještě před dvěma
týdny považovaného za budoucího hlavního protikandidáta Republikánského
Donalda Trumpa. Těchto primárek se zatím nezúčastnil jiný předpokládaný favorit
mezi kandidáty Demokratů, televizní magnát a bývalý starosta New York City
Michael Bloomberg.
Výsledek těchto primárek je u Demokratické strany následující :
Bernie Sanders = 26%
Pete Buttigieg = 24%
Amy Klobuchar = 20%
Elizabeth Warren = 9%
Joe Biden
= 8%
Tom Steyer
= 4%
Tulsi Gabbard
= 3%
Andrew Yang
= 3%
…ostatní
= 3%
Republikánské primárky oproti tomu proběhly zcela jasně ve prospěch
Donalda Trumpa.
Joe Biden se zřejmě stal první obětí impeachmentu, tedy snahy Demokratů o sesazení
republikánského presidenta Donalda Trumpa, ten přitom svou posici v senátním hlasování při
převaze senátorů Republikánské strany v této horní komoře amerického Kongresu uhájil.
V dalším stranickém klání o presidentskou kandidaturu bude zřejmě Joe Biden spoléhat na
americké černochy v naději, že nezapomněli na jeho funkci vicepresidenta v administrativě
Baraka Obamy.
Do volebního rozhodování o kandidátovi Demokratické strany, který letos na podzim
vyzve Donalda Trumpa se ještě nezapojil Michael Bloomberg, který je jedním z nejbohatších
podnikatelů současného světa. Tento potenciální kandidát má nejlepší vzdělání, jakého lze
dosáhnout – Harvard v Bostonu, Massachussets a Jons Hopkins v Baltimore, Maryland.
Zejména druhá jmenovaná universita je nejlepší líhní pro politiky a vládní zaměstnance
výzvědných služeb nejen pro Spojené státy.
Americké stranické primárky jsou důležitým testem obliby a volebních šancí
jednotlivých kandidátů. Podle jejich výsledku zvolí stranické sjezdy obou stran své kandidáty
do presidentských voleb, konaných tradičně na podzim. Primárky začíná tzv. Caucus, tedy
setkání skupiny voličů, ve státě Iowa. Týden po této události následují primárky ve státě New
Hampshire. Tento postup je v USA tradiční a vychází z prvotní historie demokracie v této
zemi.
Americkou zvláštností je zásada, že se těchto předvoleb může zúčastnit kdokoliv, kdo
se cítí být sympatizantem té či oné strany. V Evropě by takto volně definovaný systém vedl ke
zkreslování výsledků, neb skupiny osob, které s danou stranou nesouvisí, by se jistě také
k urnám dostavily ve snaze výsledky té určité strany zkreslit. Spojené státy jsou ale postaveny

na důvěře a pravdomluvnosti – nechcete-li ztratit svou osobní integritu a svou pověst, kterou
do života i do obchodních vztahů potřebujete, chováte se podle toho.
Demokratická strana byla vždy eklektickou směsicí různých sociálních skupin.
Původně se skládala z konservativních a otrokářských Jižanů, později nabrala spíše levicový
směr. Po celou svou moderní historii pak representovala spíše chudší vrstvy a intelektuály
otevřené novým liberálnějším přístupům a prosazujícím spíše sociální rovnost, rovné
příležitosti a dobročinný welfare state. Tato strana vždy hleděla s podezřením na velký
kapitál, na banky a velké průmyslové společnosti, nebo na centralizaci moci a podporovala
delegování suverenity na nižší státní a místní administrativu. Nacházela často své
podporovatele v řadách menšin, ať už národnostních, rasových, genderových nebo
sexuálních, tedy také Židů, indiánů, černochů, Latinců a Asiatů, ženských spolků a LGBT
komunit, stejně tak jako mezi ostatními přistěhovalci, volnomyšlenkáři, odboráři (a tedy i
gangstery). Největším historickým počinem této strany byl New Deal presidenta Franklina
Delano Roosevelta jako způsob řešení krize /Great Depresion/ ve třicátých letech. Dalším
významným krokem Demokratů byl Civil Rights Act z roku 1964, jehož inspirátorem byl Dr.
Martin Luther King Jr., samozřejmě tedy i následný Voting Rights Act z roku 1965, oba tyto
zákony zrovnoprávnily černošské obyvatelstvo po celých Spojených státech. Není
překvapující, že v posledních desetiletích jsou mezi demokraty i environmentalisté a ochránci
spotřebitelů. S tímto profilem nacházejí Demokraté své voliče spíše ve městech, které jsou
často zdrojem nových trendů a přístupů.
Oproti tomu Republikánská strana má svou voličskou základnu mezi WASPs /White
Anglo-Saxon Protestants/, tedy bílými anglosaskými protestanty, kteří se do Ameriky jako
země zaslíbené dostali v prvních stoletích po jejím objevení, protože je přeplněné evropské
břehy poslaly na moře jako žalostný odpad (The wreched refuse of your teeming shore Emma Lazarus, řecky mluvící Židovka z mnohonárodnostní ukrajinské Oděssy : The New
Colossus, úryvek u básně vytesané na Soše Svobody /Statue of Liberty/). Dnes však už hledí
tato strana na immigraci s podezřením a s otázkou, je-li možné, aby Spojené státy bez potíží
absorbovaly tolik milionů nově příchozích nelegálních immigrantů, kteří přitom nemusí vždy
přicházet s dobrými úmysly. Heslo „America First“, připomenuté Donaldem
Trumpem, vystihuje myšlení Republikánů, nicméně jedním z největších počinů
Republikánských presidentů byla také poválečná přítomnost USA v Evropě, spojená s
rekonstrukcí tohoto kontinentu v období Republikánské vlády Dwighta Davida Eisenhowera.
Příznivci Republikánů prosazují individuální svobodu, včetně možnosti hájit svá práva
držením zbraní, respektování nabytého majetku jednotlivce, minimální státní zásahy do
ekonomiky, volný obchod, tedy nízká cla bez množstevních omezení a zároveň nízké zdanění.
Republikáni jsou více ovlivněni moderními americkými protestantskými a charismatickými
(letničními) církvemi které vystupují proti lidskému sobectví i proti potratům a drogám.
Republikáni tedy nacházejí své voliče spíše na konservativním venkově, který se po celém
světě staví instinktivně proti novotám a přinejmenším na ně hledí s podezřením, nenaruší-li
tyto novoty přirozený běh života a obživy.
Nelze však říci, že by definování obou těchto hlavních amerických politických stran
mělo být bráno přísně. Velkou roli hrají různé místní situace a profily místních představitelů
obou stran. Nelze se také domnívat, že podpora různých náboženských skupin jedné nebo
druhé straně by byla tak striktní. Katolíky lze nalézt nejsou mezi Demokraty, stejně tak
protestanté nejsou přítomni jen mezi Republikány. Výjimky a ideová pestrost na místních
úrovních byla vždy Americe vlastní. Na jedné straně existuje tvrdé porno, na druhé straně
musí na pláži mít dvoudílné plavky i tříleté holčičky. Stejně tak byste měli při průjezdu
některých míst očekávat nebezpečí kriminálního problému, jinde naopak procházíte

v kteroukoli hodinu ulicí, která je plná milých, komunikativních a k pomoci vždy ochotných
lidí.
Jiný titulek na této první straně uvádí názor amerických technologických odborníků,
kteří došli ke zjištění, že výrobky čínské firmy Huawei jsou schopny odposlouchávat jiné
mobilní sítě.

