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Eleccions de mig mandat
La radicalització dels republicans i el futur de la democràcia
americana
Els resultats de les eleccions presidencials del Brasil i de les eleccions parlamentàries a Israel
han protagonitzat darrerament un escenari internacional que segueix marcat per la complexitat.
La victòria de Lula a la dotzena economia global reforça una regió amb nous lideratges
progressistes on la lluita contra la pobresa, la desigualtat i l’escalfament global empenten una
agenda compartida. Al Pròxim Orient la situació es complica: Netanyahu es mantindrà un altre
cop al capdavant de la mà de l’ultradreta supremacista de Ben Gvir amb la intenció de deteriorar
el poder judicial i fer impossible qualsevol acord de pau. Serà el govern més radical de la història
d’Israel, en un context on el Partit Laborista, el partit de Rabin, membre de la Internacional
Socialista, necessita refer-se.

Pel que fa a les mesures recents del govern Biden que emmarquen aquestes eleccions de mig
mandat i influeixen l’esfera internacional destaquen:

-

La pujada de tipus d’interès de la Reserva Federal ha arribat fins al 4%. Aquesta decisió
justificada per les dades d’inflació, al 8,2% als EUA, té un impacte directe a la resta
d’economies afectades per l’encariment del dòlar.

-

La decisió de reduir la producció de petroli per part del càrtel de l’OPEP va originar una
dura carta del President Biden cap a l’organització i l’ús del fons de reserva americà per
contenir l’augment del preu del barril.

-

La CHIPS and Science Act, signada a l’agost, és una de les lleis més importants en
política industrial en anys. La quantitat de recursos destinats a fomentar la producció de
semiconductors i l’augment del pressupost d’agències federals, com la National Science
Foundation o el Departament d’Energia, és històric. Aquesta llei ara té un altre sentit
davant la recent decisió de bloquejar les exportacions de semiconductors i xips a la Xina.
Aquesta decisió afegeix incertesa al conflicte latent entre ambdues potències. Martin Wolf
ha anomenat la decisió “un acte de guerra econòmica”.

En aquest escenari internacional s’esdevenen les eleccions de mig mandat als Estats Units. Les
eleccions de mig mandat son moltes eleccions al mateix temps i els resultats de les quals tenen
conseqüències significatives a nivell domèstic i a nivell internacional. En aquestes eleccions
s’escullen tots els 435 representants de la Cambra de Represenants, es renoven 34 dels 100
membres del Senat, més de la meitat dels governadors estatals i molts càrrecs importants a nivell
estatal i local com els secretaris d’estat, fiscals o superintendents escolars. Normalment les
midterm s’interpreten com un examen a la gestió presidencial durant la primera part de la
legislatura. De fet, els temes que marquen les eleccions son principalment interns.

Aquest any, però, les eleccions agafen una altra volada: una majoria de candidats republicans
obertament neguen la derrota de Trump a les presidencials; prometen fer un ús indiscriminat i
continu de l’impeachment a la Cambra de Representants com a mecanisme d’oposició; prometen
aplicar lleis restrictives contra l’avortament als Estats on governin; retallaran programes socials
federals, canviaran processos electorals i exerciran un bloqueig absolut a qualsevol impuls de
l’executiu. Neguen, per tant, la política com a mecanisme de resoldre les diferències, neguen els
procediments democràtics i confirmen, així, la desaparició del Partit Republicà tal i com s’havia
conegut. És per això que Obama, fent campanya als Estats més disputats, expressava a Phoenix
que en aquestes eleccions està en joc la pròpia democràcia.
Les eleccions de mig mandat es donen en un context polític convuls. El passat 28 d’octubre van
entrar a la casa de la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, atacant el seu
marit. Aquest fet, juntament amb múltiples intimidacions a seus electorals, mostra el clima en el
que es donen aquestes eleccions.

La convulsió afavoreix els republicans que han aconseguit canviar els temes principals de
l’agenda, segons relata Nate Cohn. Els candidats parlen menys de la lluita contra l’escalfament
global, els fets del 6 de gener i l’aprovació de les importants lleis socials de Biden i, en canvi,
parlen més d’abaixar impostos federals, els efectes de la inflació o l’avortament. Els Republicans
confien en tenir el control de la Cambra de Representants, però hi ha menys certesa sobre què
succeirà al Senat, on les enquestes donen pràcticament un empat.

Pel que mostren les enquestes, els demòcrates tenen dificultats per arribar a determinats sectors
de població llatina. És per això que han intensificat la seva presència en àrees on predomina
aquest col·lectiu, com Arizona. També tenen dificultats entre els votants de classe treballadora
més vulnerables. En canvi, els republicans tenen poca adhesió entre els votants amb educació
superior. Es constata que la separació entre els grups de votants és cada cop més gran.
Però és important remarcar la idea de que no és que ara hi hagi més polarització, el canvi és
que el partit conservador s’ha radicalitzat. En aquest sentit, crida l’atenció el que es relata en
aquest episodi del podcast d’Ezra Klein. Els politòlegs John Sides i Lynn Vavreck han realitzat
una enquesta amb una mostra de 500.000 votants entre 2019 i 2021. El que han trobat és que
actualment hi ha una “calcificació”, això és, els votants no canvien de vot tot i que hi hagi canvis
socioeconòmics importants; i davant la pregunta de si existeixen canvis significatius entre els
partits, mentre a l’any 1952 el 50% contestava afirmativament, al 2020 és el 90% qui ho fa. Els
partits estan més lluny que mai.

Aquestes eleccions van sobre qui podrà votar en el futur i la credibilitat de les eleccions futures,
va dir fa poc Jim Clyburn, membre de la Cambra de Representants des de 1993. El que és segur
és que són unes eleccions que marcaran la política nord-americana els propers anys.
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