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Sistemele politic, electoral ºi mediatic din SUA

Sistemul politic american

Când pãrinþii fondatori ai Statelor Unite ale Americii au redactat Constituþia americanã,
nu au menþionat nimic despre partidele politice. Motivul e cât se poate de simplu: la acea
vreme nu existau partide politice în Statele Unite. Dezvoltarea lor este strâns legatã de
renunþarea la sistemul cenzitar de vot, la începutul secolului al XIX-lea. Datoritã acestei
iniþiative, numãrul de participanþi la viaþa politicã a crescut considerabil. Acest fapt a
avut drept consecinþã fireascã necesitatea de a mobiliza mase de alegãtori mai mari decât
în perioadele precedente. Partidele politice erau singurele organizaþii la acea vreme care
puteau face asta; prin urmare, au început sã se organizeze ca atare. ªi astfel s-a ajuns ca,
în 1830, partidele politice sã devinã parte integrantã a sistemului politic american. Astãzi
scena politicã din SUA este dominatã de douã mari partide: Partidul Democrat ºi Partidul
Republican. Ele deþin majoritatea locurilor în Congres ºi din rândurile lor sunt aleºi toþi pre-
ºedinþii ºi cei mai mulþi guvernatori de state. Deºi partidele politice americane nu au pus un
accent prea mare pe ideologie, aºa cum fac partidele europene, ele au jucat un rol important
în viaþa politicã a SUA. Dacã în secolele trecute partidele americane aveau programe poli-
tice destul de asemãnãtoare ºi o coeziune internã redusã, începând cu anul 1994 s-au putut
observa diferenþe semnificative în privinþa programelor ºi o mai mare unitate internã. 

Sistemul membrului unic

Sistemul bipartit reprezintã una dintre caracteristicile specifice vieþii politice ameri-
cane, Partidul Republican ºi Partidul Democrat dominând în întregime scena politicã încã
din 1860. Situaþia de monopol neîntrerupt caracterizeazã specificul vieþii politice ame-
ricane ºi modul de organizare ºi funcþionare a partidelor. Sistemul standard folosit atât
în alegerile naþionale, cât ºi în cele statale este sistemul „membrului unic în district“,
adicã este ales numai candidatul care câºtigã majoritatea voturilor dintr-un district. Spre
deosebire de sistemul proporþional folosit în alte state democratice, sistemul membrului
unic permite ca toate voturile districtului respectiv sã revinã unui singur partid. De aici
derivã existenþa ºi puterea celor douã partide americane. Sistemul permite existenþa numai
a partidelor foarte puternice, cu mulþi susþinãtori, care pot câºtiga cât mai multe districte
ºi alegerile generale. Partidele mici sunt, practic, condamnate la o înfrângere permanentã.
Ele au ºanse doar în mãsura în care îºi unesc forþele cu un partid mare. Alianþa cu un alt
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partid însã nu reprezintã o opþiune viabilã, deoarece majoritatea statelor le interzic poli-
ticienilor sã candideze din partea mai multor partide ºi le impun sã fie reprezentanþii unuia
singur. 

Sistemul colegiilor electorale

Sistemul colegiilor electorale este un alt argument pentru existenþa ºi rezistenþa celor
douã partide politice majore în Statele Unite. Practic, americanii nu voteazã direct un can-
didat, ci indirect, prin intermediul colegiilor electorale (relicve constituþionale ale secolului
al XVIII-lea). Ele au fost înfiinþate în anul 1787 pentru a se evita alegerea directã a preºe-
dintelui de cãtre populaþie. La începutul lunii noiembrie din anul premergãtor alegerilor,
cetãþenii din fiecare stat voteazã o listã de electori care sã susþinã un anumit candidat în
ziua alegerilor. Grupul acestor electori poartã numele de colegiu electoral. Existã 50 de
state americane ºi 538 de voturi din partea colegiilor electorale. Statele cu populaþia cea
mai numeroasã au numãrul cel mai mare de electori. De aceea interesul unui candidat
este sã investeascã fonduri mai mari în statele de la care ar putea obþine voturi mai multe.
De exemplu, un candidat va da mai multã importanþã statelor California (cu 55 de electori),
Texas (cu 34) sau New York (cu 31), decât statelor North Dakotah, Alaska sau Montana
care au numai câte 3.

Pentru a fi ales preºedinte, un candidat are nevoie de 270 de voturi din partea colegiilor
electorale. Candidatul care primeºte majoritatea voturilor acordate de cetãþenii unui stat
(vot popular) primeºte toate voturile acelui stat, urmând sistemul învingãtorul ia totul.
Cu alte cuvinte, dacã un candidat câºtigã votul popular într-un stat, colegiul elector este
obligat sã voteze pentru acel candidat în ziua alegerilor. Prin urmare, colegiile electorale
doar ratificã votul popular obþinut de candidat. De exemplu, în alegerile din anul 1996,
candidatul republican Bob Dole a câºtigat votul popular în statul sãu natal, Kansas. Prin
urmare, toate cele 6 voturi ale colegiului electoral din acel stat i-au revenit acestuia. Bill
Clinton, opozantul sãu, a reuºit sã obþinã votul popular în New York, prin urmare, toate
cele 31 de voturi ale acestui colegiu electoral i-au fost acordate lui. 

Voturile colegiilor sunt trimise la Washington, unde sunt numãrate la începutul lunii
ianuarie, într-o ºedinþã reunitã a camerelor Congresului. În urma acestei numãrãtori, sunt
declaraþi, în mod oficial, câºtigãtorii. Preºedintele ºi vicepreºedintele nou aleºi depun
jurãmintele de credinþã ºi îºi preiau funcþiile pe data de 20 ianuarie. În cazul în care, într-o
cursã electoralã foarte strânsã, nici un candidat nu reuºeºte sã obþinã 270 de voturi, atunci
Camera Reprezentanþilor alege noul preºedinte dintre candidaþii clasaþi pe primele locuri
în preferinþele colegiilor electorale. Dacã nici un candidat pentru vicepreºedinþie nu reu-
ºeºte sã câºtige majoritatea voturilor, Senatul este cel care hotãrãºte câºtigãtorul, alegându-l
din lista celor mai bine clasaþi doi candidaþi în topul voturilor acordate de colegiile electo-
rale. O asemenea situaþie nu s-a mai întâmplat din secolul al XIX-lea, însã cercetãtorii nu
exclud posibilitatea ca acest lucru sã se întâmple, datã fiind popularitatea în creºtere a
candidaþilor independenþi ºi a partidelor mici (care ar putea sã „fure“ din voturile partidelor
mari, lipsindu-le de confortul majoritãþii).

16 Rãzboiul din Irak ºi rãzboiul de acasã

carte dorina final_060115.qxd  26.02.2007  11:50  Page 16



Deºi sistemul colegiilor electorale a avut parte de critici în ultimii ani, el este considerat
un element de stabilitate în procesul electoral. E drept, sistemul colegiilor electorale, ca ºi
sistemul membrului unic pe district, defavorizeazã partidele mici, care au puþine ºanse sã
câºtige majoritatea voturilor într-un stat. Presupunând cã acest lucru s-ar întâmpla totuºi,
ele au ºi mai puþine ºanse sã obþinã majoritatea voturilor din suficient de multe state încât
sã câºtige alegerile prezidenþiale. Pe de altã parte însã, existã voci care susþin cã existenþa
unui astfel de sistem este beneficã pentru democraþia americanã, deoarece el obligã candidaþii
sã se strãduiascã sã obþinã sprijinul tuturor statelor, nu numai al celor mari. Bineînþeles, sta-
tele mai mari, ºi în special cele cu o populaþie urbanã mare, par a fi cele mai avantajate. Însã
realitatea ultimelor alegeri a confirmat faptul cã, uneori, statele mici decid soarta alegerilor. 

Partidele politice mari 

Alte reguli de desfãºurare a campaniilor electorale vin ºi ele în sprijinul partidelor
mari ºi în defavoarea celor mici. Pentru a intra în cursa electoralã, politicienii trebuie sã
strângã semnãturi din partea alegãtorilor, numãrul lor variind de la un stat la altul, în
funcþie de mãrime. Aºadar, un partid mic va putea candida numai în acele state în care
reuºeºte sã strângã numãrul minim necesar de semnãturi. La aceaste reguli restrictive se
mai adaugã încã una, cea a fondurilor electorale alocate partidelor. Drepturi speciale sunt
acordate doar partidelor mari, în sensul cã li se permite accesul la fonduri publice ºi la
o finanþare substanþialã de la buget. Partidele mici, chiar dacã reuºesc sã câºtige 15% din
votul popular – procente necesare calificãrii pentru finanþare din bani publici – au parte
de fonduri mult mai mici faþã de cele primite de partidele mari. 

Sistemul american de nominalizare a candidaþilor reprezintã o altã barierã în calea
accesului la putere a partidelor mici. Alegerile preliminare din cadrul unui partid permit
desemnarea unui singur candidat pentru o anumitã funcþie. De aceea, politicienii din cadrul
aceluiaºi partid candideazã unul împotriva celuilalt, iar în urma alegerilor preliminare
este desemnat un candidat unic la alegerile de la nivel de stat, congres sau preºedinþie. În
majoritatea democraþiilor, controlul asupra acestor nominalizãri este deþinut de organiza-
þiile de partid ºi de liderii acestora. În Statele Unite însã, politicianul care a avut campania
cea mai bunã, care a strâns cei mai mulþi bani ºi a convins cei mai mulþi alegãtori este
ales candidat unic din partea acelui partid. Decizia nu o iau liderii de partid, ci membrii
ºi susþinãtorii acelui partid. Deºi acest sistem participativ e de naturã sã slãbeascã rolul
partidelor ca organizaþii în procesul electoral ºi sã mute accentul pe candidat, el a contribuit
la dominarea scenei politice americane numai de cãtre douã partide mari pentru mai bine
de 150 de ani. 

Teoretic, partidele americane pot obþine în alegeri sprijinul alegãtorilor din orice clasã
socialã, de orice rasã ºi sex, cu venituri mari sau mici, cu studii superioare sau medii.
Practic însã, existã excepþii, iar tradiþia indicã tendinþele anumitor clase, rase ºi religii
de a vota constant numai cu un anumit partid. De exemplu, membrii de sindicat voteazã
în mod tradiþional pentru democraþi. Cu toate acestea, republicanii pot obþine în unele ale-
geri chiar ºi o treime din votul acestora. Ba chiar în alegerile din 1984 46% dintre membrii
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de sindicat au votat cu republicanii, ºi nu cu democraþii. În mod normal, persoanele cu
venituri medii spre mari tind sã voteze cu republicanii. În alegerile din 2000 însã, candi-
datul Partidului Democrat, Al Gore, a reuºit sã câºtige votul a 43% dintre persoanele cu
un venit anual de peste 100.000 de dolari. Femeile, minoritãþile sexuale ºi etnice (hispanici,
afro-americani), anumite minoritãþi religioase (evreii) ºi persoanele cu venituri mici voteazã
în mod tradiþional cu democraþii. Oamenii de afaceri ºi persoanele cu venituri mari voteazã
în mod tradiþional cu republicanii. 

Partidele politice americane (datoritã mãrimii lor ºi a modului specific de organizare
ºi funcþionare) au o coeziune internã redusã, iar membrii ºi susþinãtorii lor nu voteazã în
funcþie de principii ideologice ºi valori politice precise ºi stabile. Datoritã diversitãþii electo-
rale extrem de mari (atât socioeconomice, cât ºi ideologice), partidele americane dau
dovadã de o mare flexibilitate la nivel ideologic, sprijinind programe diverse atâta timp
cât ele corespund intereselor lor politice ºi economice de moment. Lipsa unei doctrine
politice stricte a fãcut posibilã tolerarea unei diversitãþi interne foarte mari, eliminarea
rapidã a eventualelor tendinþe schismatice ºi absorbirea altor formaþiuni politice minore.
Este dificil de apreciat cât de multã descentralizare existã la nivelul structurilor politice
ale unui partid american ºi cum influenþeazã acest lucru viaþa politicã. De aceea un preºe-
dinte, fie el republican sau democrat, nu poate conta pe sprijinul total ºi necondiþionat al
politicienilor din Congres care fac parte din acelaºi partid cu el. ªi nici liderii de partid
nu au cum sã le impunã membrilor sã voteze într-un anumit fel într-o situaþie datã. 

În ciuda aparentei omogenitãþi ºi a funcþionãrii eficiente, partidele americane nu se
bucurã de încrederea populaþiei. Sistemul alegerilor preliminare adoptat la începutul seco-
lului XX ºi popularitatea din ce în ce mai mare a acestuia sunt dovezi ale lipsei de încre-
dere în partide ºi ale hotãrârii de a nu lãsa viaþa politicã numai pe mâna liderilor de partide.
Sondajele de opinie din ultima vreme au indicat cã din ce în ce mai mulþi alegãtori consi-
derã cã partidele nu fac altceva decât sã creeze confuzie în privinþa programelor de reformã
susþinute în loc sã clarifice lucrurile ºi cã ar fi mult mai simplu dacã pe buletinele de vot
s-ar afla numai numele candidaþilor, nu ºi partidele din care fac parte.1 Declinul lor s-a
accentuat vizibil în anii 1960–1970 datoritã evenimentelor politice ºi sociale ale acelor
vremuri. Astfel, odatã cu expansiunea sistemului de alegeri preliminare, partidele ºi liderii
lor nu au mai putut juca un rol esenþial în funcþia de numire a candidaþilor la funcþiile
publice. Mai mult, campaniile electorale ale candidaþilor nu erau conduse de partide (ºi
nici mãcar finanþate de ele), ci de manageri de campanie specializaþi în acest domeniu ºi
de consultanþi politici care nu aveau o orientare politicã anume, într-o campanie putând sã
lucreze pentru un partid, iar în urmãtoarea pentru un altul. Obþinerea fondurilor necesare
desfãºurãrii lor a devenit sarcina candidaþilor, organizaþiilor personale ale acestora, specia-
lizate mai ales în strângerea de fonduri prin corespondenþã (mai nou, Internetul s-a dovedit
un instrument excelent mai mult pentru strângerea de fonduri electorale, decât de voturi). 

18 Rãzboiul din Irak ºi rãzboiul de acasã

1 John F. Bibby, „Political Parties in the United States“, Elections 2004, US Department of State,
Bureau of International Informations Programs, 2005, p. 3.
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La diminuarea rolului jucat de partide în secolul XX a mai contribuit ºi televiziunea.
Candidaþii care dispuneau de fonduri suficiente puteau ajunge mult mai uºor ºi direct la
electorat prin intermediul campaniilor televizate. În acest fel s-au eliminat încet dar sigur
organizaþiile de partid ca element de legãturã între candidat ºi electorat. Mai mult, creºterea
constantã a numãrului de persoane cu studii ºi venituri peste medie (mai ales în marile oraºe)
a determinat schimbarea nu atât a opþiunilor, cât a motivaþiilor electorale. Americanii nu
mai votau în funcþie de apartenenþa la un partid, ci, mai degrabã, în funcþie de programele
susþinute de un partid sau altul. Acest lucru a fãcut ca o mare parte a bazinelor electorale
sã devinã fluide ºi sã creascã sprijinul acordat candidaþilor independenþi ºi partidelor mici.
Lipsa de loialitate a membrilor de partid este una dintre cele mai mari probleme ale
partidelor politice americane. Pe lângã descentralizarea puterii interne, slaba aderenþã a
membrilor la valorile partidului ºi lipsa de stabilitate a propriului electorat au contribuit
decisiv la diminuarea importanþei partidelor. Semnul cel mai clar îl reprezintã voturile
acordate altor partide. Astfel, în 2000, 20% din electorat a votat pentru candidatul unui
partid în alegerile prezidenþiale ºi candidaþii altui partid pentru Congres. Aºa se face cã,
deºi Partidul Republican a dat candidatul la preºedinþie, 40% din Camera Reprezentaþilor
a fost alcãtuitã din democraþi.2

Numãrul din ce în ce mai mare de americani care se declarã independenþi (adicã nu
au simpatii nici republicane, nici democrate, prin urmare pot vota pentru partide diferite
de la un an electoral la altul) a modificat încet dar sigur viaþa politicã americanã. Accentul
pus în exclusivitate pe candidat este rezultatul firesc al evoluþiei acestor tendinþe politice.
Nu funcþia deþinutã în partid, ci carisma, trecutul politic, influenþa ºi, evident, abilitatea
de a strânge fonduri pentru campania sa reprezintã calitãþile esenþiale pentru reuºita unui
candidat american în cursa electoralã. 

Partidele politice mici ºi candidaþii independenþi

Aºa cum aratã datele din tabelul de mai jos, în viaþa politicã americanã au existat mereu
candidaþi independenþi ºi partide mici, în ciuda obstacolelor enumerate anterior. Deºi unele
partide s-au bucurat de un anumit succes în rândul alegãtorilor, din pãcate nu au reuºit
sã menþinã avantajul electoral câºtigat ºi s-au desfiinþat de la sine sau au fost absorbite de
partidele mari. 

Deºi datele din tabel nu pot indica o eventualã evoluþie a partidelor mici ºi a candida-
þilor independenþi în campaniile electorale viitoare, ele oferã totuºi informaþii importante
despre impactul pe care l-au avut în anumite momente ale istoriei. De exemplu, partidul
care l-a sprijinit pe Theodore Roosevelt în alegerile din 1912 a fost format prin desprin-
derea unei formaþiuni politice din Partidul Republican. În alegerile de atunci, voturile
republicanilor s-au împãrþit în douã, o parte importantã mergând la Partidul Progresist.
Aceastã divizare a fãcut posibilã câºtigarea alegerilor de cãtre candidatul democrat Woodrow
Wilson (pe principiul când doi se bat, al treilea câºtigã). În 1992, candidatul independent
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