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WASHINGTON. Kvällens valvakor
i USA kommer att bli rysare. Allt
tyder på demokratiska framgång-
ar även om opinionsläget svängt
tillbaka en aning i republikansk
favör. Valet idag skulle egentli-
gen mest handla om kongressen
men är lika mycket en folk-
omröstning om Irakkriget och
George W Bush.

–Demokraterna kommer att gå
framåt om inte samtliga opinions-
mätningar – offentliga, privata, 
republikanska och demokratiska
– har fel, sade Stuart Rothenberg,
en av USA:s synligaste politiska
kommentatorer, i helgen.

– Irak, Irak, Irak, har tv-bolaget
NBC:s valveteran Tim Russert
sammanfattat vad det handlar om.

Valkampanjen som avslutades
igår räknas in bland de smutsi-
gaste med nya rekord i anklagel-
ser och motanklagelser i etern.
Ovanligt mycket står nämligen på
spel eftersom republikanerna kan
förlora majoriteten i åtminstone
representanthuset och minska
gapet i senaten. Två tal gäller
ikväll när rösterna räknas: 15 plat-
ser i huset och sex i senaten.

Det här valet är mer av ett 
nationellt val än mellanårsvalen

brukar vara men det finns även
andra frågor som engagerar och
som kan avgöra där det väger
jämnt, till exempel stamcells-
forskning, homoäktenskap, mini-
milöner, stegrande sjukvårds-
kostnader, skatter samt ilskan
över illegal invandring som repu-
blikanerna piskat upp utan att
egentligen ha erbjudit någon 
lösning.

Någon distinkt väljargrupp
som väger tyngre är det svårt att

inringa detta valår, à la de så kal-
lade Reagan-demokraterna, vita
män i arbetarklassen på 1980-
talet som övergick till republika-
nerna, fotbollsmammorna på
1990-talet som stärkte Clinton-
Gore-segern och värdeväljarna
som röstade på den ”medkännan-
de konservative” Bush på 2000-
talet och sedan ”trygghetsför-
ortsbor” efter attentaten 2001.

I stället är det mer av allmänt
missnöje som härskar och ett par
väljare som SvD träffade på den
så kallade kampanjstigen sym-
boliserar hur polariserad allmän-
heten är och den sida som mobi-
liserar bäst kan ta hem spelet:

– Jag tror på president Bush
och allt han står för – och om han
säger att det går bra i Irak så är 
det så, menade småföretagaren
Sandra Minelli som körde iväg 
i en svart Mercedes efter ett 
republikanskt valmöte i nord-
östra Pennsylvania.

– Jag har inget till övers för ho-
nom. Irakkriget? Det startade han
bara för att visa sin pappa att han
kunde, sade Tim Rehrig utanför
stålarbetarfacket USW:s kontor 
i Bethlehem, en gång en blomst-
rande bruksort men idag om-
given av rostande industriruiner, 
i en annan del av Pennsylvania.

Allmänhetens tilltro till kon-
gressen är lägre än den var 1994
vilket även det kan påverka 
utgången, men det året när den
republikanske revolutionären
Newt Gingrich tog över talmans-

DET HANDLAR OM IRAK. Ovanligt mycket står
på spel i dagens mellanårsval i USA som kan
kosta republikanerna majoriteten i kongres-
sen. Valet ses som det viktigaste på många
år och intresset bland väljarna är betydligt
större än normalt.
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Så ser det politiska USA ut i dagMellanårsval – viktigare än det låter
Mellanårsval är samlingsnamnet på alla de federala och delstatliga val som 
hålls mellan presidentvalen vart fjärde år. Ändå har de betydelse för George W 
Bushs framtid. En trötthet brukar märkas efter sex av den sittande presidentens 
åtta möjliga år. Det gynnar oppositionspartiet. Men i år bidrar också väljarnas 
missnöje med Irakkriget.
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Om man inte bara räknar med hur delstaterna röstade i presidentvalet 
2004, utan även tar hänsyn till politisk färg på guvernörerna, samt 
maktförhållandet i senaten, representanthuset och i delstaternas egna 
kongresser, ser kartan ut så här

Federalt: Hela representant-
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klubban stod fler platser på spel.
En grundregel i amerikansk 
politik – den sittandes försprång 
i kontaktnät och kassaflöde – gör
nämligen att flertalet av kon-
gressledamöterna väljs om. Till
det bidrar också valkretsindel-
ningen som låter makthavarna
rita om gränserna vart tionde år
för att inrätta säkra stolar.

Ett annat betydelsefullt begrepp
i sammanhanget är ”pork”, val-
fläsk, eller möjligheten för politi-
kerna att skryta om hur mycket
federala dollar de hämtat hem
från Washington. Detta är också
ett huvudskäl till missnöjet med
republikanerna. De går ju till val
på budgetdisciplin och låga skat-
ter men under deras tolvåriga
maktinnehav (med undantag för
kortare perioder i senaten) har de
visat sig minst lika skickliga på att
bevilja medel till skeppsvarv, 
motorvägar och jordbruksstöd
som demokraterna.

I början av året spåddes demo-
kratiska framryckningar i repre-
sentanthuset eftersom presiden-
tens parti i allmänhet tappar 
i mellanårsvalen. Spänningen har
tilltagit successivt i och med det
dystra nyhetsflödet från Irak.
Skandalerna där republikanska
kongressmän var inblandade har
avlöst varandra.

Försöken från republikansk
sida att locka över nya väljar-
grupper, till exempel värde-
konservativa latinoinvandrare
och svarta kyrkobesökare som
vänder sig mot homoäktenskap,

har misslyckats. I det förstnämn-
da fallet raserades de chanserna 
genom misstänkliggörandet av
invandrare och i det andra skölj-
des alla eventuella sympatier
bort med orkanen Katrina.

Extra intressant är också att repu-
blikanerna, som brukat beröm-
mas för sin disciplin, nu framstår
som splittrade medan demokra-
terna uppträder mer och mer som
en enad front. Partisympatisörer 
i ”röda” eller republikanska stater
andas också morgonluft i och med
partiordföranden Howard Deans
nya 50-stats-strategi i stället för
att satsa allt krut på ett dussintal
vågmästarstater.

Demokraterna gjorde en med-
veten satsning på att värva ”ma-
chodemokrater” eller veteraner
från Afghanistan och Irak som
trovärdigt kunde kritisera krigs-
strategin. Anklagelserna om att
demokraterna inte har någon 
alternativ strategi i Irak bemöts

med att ”vi anser att USA bör dra
sig tillbaka och lämna över ansva-
ret till irakierna och det är bara
detaljerna som skiljer”. För 
övrigt, tillägger de, är det sådana 
tankegångar som börjar utformas
i Vita huset.

Tyckarna i kabel-tv-studiorna i
Washington, New York och Los
Angeles är rätt upphetsade de 
sista skälvande timmarna. Det
har konstaterats att Bush inte 
varit samma röstmagnet som 
förut och egendomligt nog spe-
kulerats i att ingetdera partiet
egentligen vill vinna – för ansvar
för det sannolika dödläget i kon-
gressen kan försämra chanserna 
i presidentvalet 2008.

På valvakorna kommer man att
särskilt följa senatsvalen i New
Jersey, Minnesota, Missouri,
Montana, Ohio, Pennsylvania,
Rhode Island, Virginia samt Ten-
nessee där demokraten Harold
Ford kan bli den förste svarte se-

natorn i modern tid. Beträffande
huset riktas blickarna mot
förortsvalkretsar där väljarsam-
mansättningen kan ha ändrats
och mot distrikt där republikaner
svärtas av skandaler.

I valen till guvernör och del-
statsparlament ser det också 
ljusare ut för demokraterna och
här följs främst den cigarrökande
judiske sångaren Kinky Fried-
man i guvernörsvalet i Texas.

Demokraternas tilltagande
självsäkerhet märks på bildekaler:

”Är det inte 2008 snart? Den
20/1 2009 – Bushs sista dag.”

Tre institutioner styr USA

Vita huset Högsta domstolenKongressen
Presidenten har den verk-
ställande makten. Särskilt 
under George W Bush 
har alltmer maktutövning 
koncentrerats hit, mycket 
tack vare en samarbets-
villig kongressmajoritet. 

HD är den dömande 
instansen och är både 
sista rättsinstans och 
författningsdomstol.  
En majoritet av de nio 
domarna är utnämnda 
av republikanska 
presidenter.

Senaten och representanthuset 
stiftar lagar. Representanthuset 
beviljar budgetmedel. Arbetet 
sker i utskott, varav budget-, 
försvars- och utrikesutskotten 
tillhör de viktigare.

Delstatligt: 36 guvernörer (delstatens ”president”) väljs. 
Mandatperiod: 4 år (2 år i New Hampshire och Vermont).Federalt: En tredjedel av senaten väljs.  Mandatperiod: 6 år
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Representanthuset: alla 435 platser ska 
väljas. Senaten: 33 av 100 platser ska väl-
jas. På delstatsnivå hålls också en massa 
val, men viktigast är guvernörsvalet i 
36 delstater.
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