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“Democracy is a device
that insures we shall be governed
no better than we deserve”
George Bernard Shaw, schrijver

“The great thing about democracy is
that it gives every voter
the chance to do something stupid”
Art Spander, journalist

“Democracy is based upon the conviction
that there are extraordinary possibilities
in ordinary people”.
Harry Emerson Fosdick, schrijver/dominee

Wie volgt George W. Bush op?

Dollars en Democratie
Amerikanen zijn niet erg bescheiden als het om de zegeningen van hun politieke systeem
gaat. Ze zeggen graag: “We hebben de oudste democratie ter wereld”. En ze denken er
bij: Ook de beste. Dat is niet iedereen met ze eens.
Het systeem is immers corrupt. Macht en invloed zijn te koop. Politieke voordeeltjes
gaan naar de hoogste bieder, zegt bijvoorbeeld John McCain, die zijn oordeel baseert op
een presidentiele campagne in 2000 en 22 jaar in de Senaat. McCain heeft gelijk maar
de rooftocht voor het grote geld is maar een deel van het verhaal.
Amerika is géén ondemocratisch land. Er is waarschijnlijk geen land ter wereld waar
burgers zo veel politieke ambtsdragers mogen kiezen. Van de president en burgemeester
tot en met rechters, stads- en schoolbestuurders en officieren van justitie.
Televisie-democratie: 24 uur per dag
In welk land moeten aankomende presidenten en parlementariers zo lang en zo vaak op
campagne om de gunst van de kiezers en geldgevers te winnen? Wat in veel andere
landen in politieke achterkamertjes plaats vindt, gebeurt in de VS in de volle
openbaarheid en onder de schijnwerpers van de televisie-democratie die 24 uur per dag
doordendert.
Er is ook geen westers land met zulke uitgebreide wettelijke garanties voor referenda en
andere volksraadplegingen. En ministers, opperrechters, chefs van grote
overheidsdiensten als de CIA en FBI mogen pas aan de slag nadat ze zich hebben
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onderworpen aan diepgaande verhoren van senatoren. Amerikaanse TV-kijkers zijn er
vanuit hun huiskamer live getuige van.
Charles Groenhuijsen analyseert in zijn nieuwe boek “Dollars en Democratie” de
tegenstellingen in het Amerikaanse politieke stelsel. Hij komt tot de slotsom: “Amerika is
een top-democratie met grote gebreken”. De verkiezingen van 2008 zullen die stelling
vast en zeker opnieuw bevestigen.
In 2008 kiest Amerika een nieuwe president. George Bush moet terug naar Texas. Na
acht jaar zit het er op. Ook de vice-president is niet verkiesbaar. Dick Cheney heeft geen
ambitie zijn baas op te volgen. Voor het eerst in tientallen jaren is de race helemaal open.
Er komt een president die van George Bush een ongekende politieke erfenis meekrijgt.
Verkiezingen 2008 bij voorbaat al ‘historisch’
Sinds Vietnam was Amerika niet zo verdeeld. De politieke emoties lopen hoog op. Het
vanzelfsprekende zelfvertrouwen waarmee trotse Amerikanen over hun land praten lijkt
verdampt. Tweederde van de kiezers is tegen het beleid van George Bush, die zelfs in
eigen kring steeds meer verzet oproept.
Belandt de rechtse revolutie van George Bush en zijn politieke bondgenoten in drijfzand?
Staat de VS op een politiek keerpunt en is de tijd rijp voor een linkse ommezwaai? Een
linkse lente zelfs? Deze verkiezingen heten bij voorbaat al ‘historisch’. Terecht.
In “Dollars en Democratie” bespreekt Charles Groenhuijsen aan de hand van tal van
voorbeelden en historische anecdotes het Amerikaanse politieke systeem met al zijn
verbazende en vermakelijke kanten.
Hij bericht over prikkelende schandalen, meedogenloze TV-commercials, schaamteloze
bedelfeesten, het bombardement aan betrouwbare en onbetrouwbare opiniepeilingen, de
kwalijke samenzwering van lobbyisten en multi-miljonairs.
Maar ook over de talloze idealistische burgers die als campagnevrijwilliger maanden
vrije tijd opofferen voor hun kandidaat, over de levendige debatten tussen machtige
actiegroepen, over de ongeevenaarde professionaliteit van geharde
campagnemedewerkers en de aanstekelijke humor over dit verbazingwekende politieke
circus.
Elk gemakkelijk oordeel over de zegeningen en gebreken van het Amerkaanse systeem
doet geen recht aan de inzet van vele duizenden Amerikaanse burgers die als kandidaat,
kiezer of campagnemedewerker oneindig veel tijd en energie steken in de
verwezenlijking van hun politieke dromen en idealen.
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