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                           Editorial

Barack Obama: Yes, we can!
El candidat  del Partit Demòcrata ha guanyat les 
eleccions  i,  amb  el  seu  crit:  Yes,  we  can! ha 
engrescat  l'electorat  nordamericà  convencent-lo 
que un canvi polític era possible i, també, que  un 
afroamericà sigui el president dels EUA.

Obama és un polític nascut als Estats Units, va ser 
senador  per Illinois i, ara, és president electe dels 
EUA. Ho és després de ser escollit el candidat oficial 
del Partit Demòcrata a la presidència del país a les 
eleccions de 2008, Obama assumirà el càrrec el 20 
de gener de 2009.

Obama es converteix en el primer president electe 
afroamericà  de  la  història  dels  Estats  Units.  Ens 
sembla  que  parlar  del  tema  racial  hauria  d'zestar 
superat  o  ser  anecdòtic.  Creiem  que  hauríem  de 
parlar  de  persones  i  no  de  races,   però  als  EUA 
aquest tema és una realitat i la perspectiva europea 
que puguem tenir  del  tema s'allunya de la realitat 
nordamericana.

Barack Obama

Obama  va  néixer  el  4  d'agost,  1961 a  Honolulu 
(Hawaii),  és  fill  de  pare  kenià  i  de  mare 
estadunidenca. És graduat en Ciències Polítiques per 
a  la  Universitat de  Columbia i  llicenciat  en  Dret 
Magna Cum Laude per la Universitat de Harvard.

El bipartidisme als EUA:

El Partit Demòcrata és un partit polític dels Estats 
Units  d'Amèrica.  El  nom  del  partit  el  va  establir 
Andrew Jackson durant la dècada de 1820,  però va 
néixer  el  1792,  amb el  nom de Partit  Demòcrata-
Republicà,  i  el  va fundar  Thomas Jefferson.  És el 
segon partit polític més antic del món, després del 
Partit  Conservador del  Regne  Unit.  Actualment,  el 
Partit  Demòcrata  és  un  dels  dos  principals  partits 
dels EUA.

Des  de  1896 els  demòcrates  són  el  partit  liberal 
(progressista)  amb més influència  als  Estats  Units, 
encara que les seves polítiques no són similars a les 
polítiques dels partits socialdemòcrates d'Europa.

El  Partit  Republicà és  un dels  dos  grans  partits 
polítics dels Estats Units. En la política moderna, el 
Partit  Republicà  ha  estat  el  partit  socialment  més 
conservador i econòmicament més liberal. El 1854 es 
va  establir  com  a  coalició  dels  Whighs,  els 
Demòcrates del Nord i el Partit de la Terra Lliure, els 
que  s'oposaven  a  l'expansió  de  l'esclavatge  i  que 
promovien la modernització dels EUA. Des del 1995 
els  republicans  han estat  majoria  a  la  Cambra  de 
Representants  i  al  Senat,  llevat  del  període  2001-
2002. 

Divuit dels vint-i-nou presidents nord-americans que 
s'han elegit des de la fundació del partit  han estat 
republicans. 

Resultats de les eleccions 2008:
El  partit  demòcrata  ha  aconseguit  338  vots 
electorals  i  l'han  votat  62.131.000  electors,  un 
52%  del  total  dels  vots  emesos.  El  partit 
republicà,  amb   McCain  al  capdavant  ,  163, 
segons  la  CNN,  amb  55.146.000 electors  ,  un 
47% del  total  de vots emesos.   La voluntat  de 
canvi s'ha fet palesa, la crisi financera i els fronts 
oberts  a  l'Iraq  i  a  l'Afganistan  han contribuït  a 
l'acabament de la majoria republicana. 

Resultat eleccions
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