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Alegeri prezidenţiale în SUA

Obama şi Romney,
finish strâns pentru

Casa Albă

După cele trei dezbateri electorale, candidatul republican, Mitt
Romney, s-a apropiat vertiginos de rivalul democrat din alegerile din
6 noiembrie, Barack Obama. Dar scrie Barbu Mateescu, pe blogul
Sociollogica, intenţia de vot la nivel naţional are relevanţă mică - de
două ori în istorie un candidat la prezidenţiale a obţinut voturi mai
multe decât oponentul său dar a pierdut alegerile.

D

e asemenea, o diferenţă de 3-4
procente la nivel naţional înseamnă
deseori o înfrângere devastatoare pentru
cel de pe locul doi.
Şi asta pentru că fiecare stat are un
număr de puncte/”voturi electoriale” (VE)
care depinde de populaţie (California are
55 VE, Dakota de Nord ... doar 3). Cu două
excepţii, dacă un candidat câştigă într-un
stat, primeşte toate VE ale statului respectiv,
chiar dacă victoria în statul respectiv a fost
la un procent sau la o sută de voturi. Scopul,
evident, este să obţii mai multe VE decât
adversarul - numărul minim de VE necesar
pentru victorie este 270, totalul fiind de
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538. Majoritatea statelor au acelaşi profil
politic de zeci de ani, astfel că atât Romney
cât şi Obama ştiau de luni bune care sunt
statele pe care urmau să le câştige cu uşurinţă
şi unde urma să se dea adevărata luptă.
Bătălia pentru statele-cheie

Conform sondajelor - care în America
sunt efectuate des şi de mai multe institute
simultan- atât Romney, cât şi preşedintele în
funcţie pot conta cu certitudine pe 190-200
de voturi electoriale fiecare. Lupta se duce pe
ultimele 146 de VE, adică pe 11 state.
New Hampshire (4 VE): Un stat
micuţ din nord-est. Democraţii au câştigat

aici în patru din ultimele cinci alegeri
prezidenţiale. Sondajele se bat cap în cap,
datele nepermiţând multe concluzii în
afară de o creştere evidentă a intenţiei de vot
pentru Romney.
Nevada (6 VE): Singurul stat american
unde prostituţia a fost legalizată, Las Vegas
a crescut enorm în ultimul deceniu. Din
1984 şi până acum, cine a câştigat în Nevada
a câştigat şi alegerile. Romney n-a condus în
sondajele din Nevada de când i s-a anunţat
candidatura, dar diferenţa între cei doi este
încă mică.
Iowa (6 VE): Tradiţie de vot pentru
democraţi, întreruptă de Bush jr. în 2004,
dar reînnodată de Obama acum patru
ani. Din motive simbolice şi nu numai,
Romney speră să câştige în Iowa. Ce
contează cel mai mult: diferenţele între
sondaje sunt majore, ceea ce poate indica
un număr semnificativ de nehotărâţi.
Colorado (9 VE): Doar trei candidaţi

