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Abstract. This article is a brief presentation of the results of American
elections held on November 2010, and of the consequences of these
elections for the future of the United States. At the same time, the article
attempts to explain the impact Tea Party movement has had on the
Republican Party, in particular, and on the result of elections, in general.

Keywords: President’s Obama administration, the Republican Party, the
Democratic Party, Tea Party, socialized healthcare, the U.S. Constitution.

D-Day — Ziua Z

„Asaltul nostru începe mâine la rãsãritul soarelui; duceþi-vã sã votaþi!“ În fe-
lul acesta ºi-a terminat programul de la radio una dintre marile personalitãþi ale
mediei conservatoare americane în ziua de 7 noiembrie 2010. ªi într-adevãr, a
doua zi dimineaþa urnele de votare au fost luate cu asalt de milioane de americani
dezamãgiþi de administratia preºedintelui Obama ºi de politica promovatã de
Congresul controlat de democraþi.
Alegerile din noiembrie au fost un categoric veto împotriva unui guvern per-

ceput ca fiind arogant, intervenþionist ºi disfuncþional, care a acumalat datorii de
mai mult de 1,5 trilioane de dolari anual.
„Aceste alegeri“, considera Peggy Noonan, „sunt în legãturã cu un singur in-

divid, Barack Obama, care, pe drept sau nu, reprezintã urmãtoarele: actualul
statu quo, Washington-ul, miºcarea de stânga, Nancy Pelosi ºi un deficit bugetar
de ordinul trilioanelor, nu miliardelor de dolari.“1
În Europa ºi, în general, oriunde în lume — unde preºedintele Obama este

privit ca o figurã novatoare ºi revoluþionarã — pare de neconceput cã marea ma-
joritate a americanilor sunt profund dezamãgiþi de modul în care preºedintele ºi
Congresul democrat au încercat sã rezolve problema crizei economice. Totodatã,
europenii nu înþeleg magnitudinea înfrângerii suferite de democraþi în noiembrie
ºi, implicit, de preºedinte — este vorba de o respingere radicalã de cãtre o mare
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majoritate a americanilor a agendei socialiste promovate de preºedintele Obama.
În mod ironic, aºa cum indica un nou Gallup poll, marea majoritate a americani-
lor se declarã conservatori, în timp ce þara este condusã de unul dintre cei mai de
stânga preºedinþi din istoria Statelor Unite.
Alegerile din noiembrie 2010 au avut ºi vor avea consecinþe dramatice ºi de

lungã duratã asupra administraþiei Obama ºi a Partidului Democrat.
Este important de subliniat cã presa ºi media americanã ºi, mai ales, presa in-

ternaþionalã, pentru care complexitatea sistemului electoral american este adesea
greu de înþeles, nu au analizat îndeajuns consecinþele politice ale acestor rezul-
tate istorice.
ªtim cu toþii rezultatul alegerilor: 50 de congresmeni democraþi ºi-au pierdut

locurile în Camera Reprezentanþilor, printre care 22 de freshmen (intraþi în Ca-
mera Reprezentanþilor în 2006 ºi 2008, odatã cu „valul democrat“) ºi un numãr
record de 9 seniori congresmeni democraþi cu peste 18 ani de experienþã în Ca-
mera Legislativã. În final, republicanii au preluat conducerea Camerei Repre-
zentanþilor, câºtigâng 63 de locuri. Acesta a fost cel mai mare numãr de locuri
pe care republicanii le-au câºtigat de la alegerile din 1994. În Senat, republicanii
au câºtigat numai 6 locuri ºi, deºi democraþii îºi menþin majoritatea în Senat (57
de locuri, faþã de 47 ale republicanilor), se poate spune cã republicanii (cel puþin
în anumite circumstanþe) controleazã ºi Senatul2.
La nivel federal (naþional), rezultatele alegerilor reprezintã una dintre cele

mai dramatice rãsturnãri de putere: republicanii au câºtigat în Camera Repre-
zentanþilor cel mai mare numãr de locuri din 1938, lãsând democraþii cu cel mai
mic numãr de locuri pe care le-au avut în Camera Reprezentanþilor din 1946. De
remarcat cã, într-adevãr, republicanii au pierdut locuri în Senat, dar, aºa cum era
de aºteptat, aceste pierderi sunt în state puternic democrate (dominate de demo-
craþi): Washington, Nevada ºi California3.
Republicanii au obþinut victorii considerabile ºi la nivel de guvernatori: în

alegerile pentru guvernatori, republicanii au avut un câºtig net în 6 state, printre
care Florida, Ohio, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, state care datoritã nu-
mãrului de voturi ale electorilor vor juca un rol semnificativ în alegerile prezi-
denþiale din 2012. De notat cã în 2009 republicanii au câºtigat alte douã state
foarte importante în alegerea preºedintelui: New Jersey ºi Virginia. Când preºe-
dintele Obama a venit la putere, în 2008, 22 de state erau conduse de guvernatori
republicani: în momentul de faþã 29 de state sunt conduse de guvernatori repu-
blicani4.
Republicanii au câºtigat, totodatã, substanþial în legislaturile locale: 125 de

locuri în Senatele la nivel de state ºi 550 de locuri în Camerele Legislative — un
total de 675 locuri. Republicanii nu au avut un numãr atât de mare de locuri în
Camerele Legislative locale din 1928. Practic, republicanii au preluat controlul
a 20 de Camere Legislative de la democraþi, cu un avantaj pe care puþini analiºti
l-au întrevãzut: republicanii au avut nevoie de 5 locuri pentru a deþine majori-
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tatea în Camera Legislativã din Pennsylvania, dar au câºtigat 15; au avut nevoie
de 4 locuri în Ohio, dar au preluat 13; au avut nevoie de 13 în Michigan, dar au
câºtigat 20; au avut nevoie de 4 în Wisconsin ºi au câºtigat 14.
Camerele Legislative din câteva state-cheie pentru alegerile prezidenþiale au

trecut sub controlul republicanilor: Ohio, Iowa, Colorado, Pennylvania ºi Michi-
gan. De remarcat cã republicanii au câºtigat legislativele la nivel local nu numai
în sud (tradiþional state care voteazã „republican“), dar ºi în Wisconsin ºi New
Hampshire (de regulã state care voteazã „democrat“). Republicanii nu au mai
avut o asemenea majoritate în Camerele Legislative din capitalele Statelor din
1920. Pentru prima datã din 1870, Camera Reprezentanþilor din Carolina de
Nord este controlatã de republicani5.
Toate aceste victorii sunt extrem de semnificative în redistribuirea teritorialã

(pe circumscripþii) pentru Camera Reprezentanþilor. În conformitate cu rezulta-
tele recensãmântului din 2010 (locurile din Congres sunt realocate conform da-
telor recensãmântului), cele 435 locuri din Camera Reprezentanþilor vor fi alo-
cate statelor, iar reprezentanþii din fiecare stat vor trasa noi linii pentru noi cir-
cumscriptii electorale în fiecare stat. În California, de exemplu, o comisie non-
partizanã autorizatã de cetãþeni are sarcina de a stabili noile circumscriptii elec-
torale, dar în majoritatea statelor aceastã sarcinã revine Legislativelor locale sau
guvernatorilor.
Ca urmare a rezultatelor alegerilor din noiembrie 2010, republicanii vor con-

trola redistribuirea în 13 state, cu un total de 165 de districte în Camera Repre-
zentanþilor, pe când democraþii vor controla redistribuirea în 40 de state, cu un
total de 40 de districte.
Este de la sine înþeles cã, în actualele condiþii, republicanii vor avea un avan-

taj net în alocarea noilor districte, ceea ce va conduce, cel puþin în viitoarea deca-
dã, la creºterea numãrului de locuri care revin republicanilor în Congres.
Totodatã, trebuie subliniat cã victoriile republicanilor din noiembrie 2010 la

nivel guvernatorial ºi la nivel legislativ local diferenþiazã aceste alegeri de alege-
rile din 1994, când republicanii au preluat conducerea Camerei Reprezentanþilor
în Congres: în 1994, victoriile republicanilor s-au materializat aproape numai la
nivel federal, pe când în 2010 aceste victorii s-au materializat pe tot teritoriul
Statelor Unite, la nivelul întregii infrastructuri politice. Anul 2010 pare sã fie,
aºa cum subliniazã un comentator politic, mai mult decât un „val republican“, un
tsunami6.

The Tea Party

Întrebarea este ce a determinat aceastã victorie a republicanilor. Rãspunsul îl
gãsim în ceea ce a devenit una dintre cele mai puternice miºcãri de masã
(grassroots) din America, ºi anume The Tea Party. Ce este miºcarea Tea Party,
cine sunt liderii acestei miºcãri, cum a luat fiinþã ºi cum a putut deveni o forþã
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politicã în stare sã dea o loviturã atât de puternicã Partidului Democrat, care cu
mai puþin de doi ani în urma pãrea sã fie invincibil?
Numele Tea Party constituie o trimitere directã la Boston Tea Party, din

1773, un protest al coloniºtilor la adresa impozitelor pe ceai impuse de Imperiul
Britanic. Unii comentatori politici se referã însã la TEA din Tea Party ca la un
acronim pentru Tax Enough Already— Taxaþi Deja Prea Mult.
Aºa cum subliniazã analistul politic Karl Rove, profunda insatisfacþie a ame-

ricanilor în privinþa legii stimulului economic, acumularea a trilioane de dolari
de datorie naþionalã ºi, mai ales, legea sistemului socializat (subvenþionat) de
asistenþã medicalã au condus la crearea miºcãrii Tea Party7.
În câteva cuvinte, Tea Party poate fi caracterizatã ca o miºcare de proporþii

naþionale care include milioane de indivizi ºi mii de grupãri politice, toþi având
un singur scop comun: reinstituirea în Statele Unite, prin mijlocirea activismului
politic, a responsabilitãþii fiscale ºi a unui guvern cu puteri limitate. Practic, ade-
renþii miºcãrii Tea Party solicitã reducerea programelor welfare ºi a unor
privilegii subvenþionate de guvernul federal (entitlements) (de exemplu, asistenþa
medicalã socializatã pentru cetãþenii de peste 65 de ani), reducerea impozitelor,
reducerea datoriei naþionale ºi a deficitului bugetar ºi respectarea principiilor
enunþate în Constituþia Statelor Unite.
Deºi pare foarte ciudat, Tea Party nu are un lider la nivel naþional sau local.

Originea miºcãrii este, de regulã, consideratã februarie 2009, când Rick Santelli,
reporter pentru CNBC (NBC — canalul de business), într-un segment televizat
de la Bursa de Valori din Chicago, a criticat deschis planul guvernului ºi al pre-
ºedintelui Obama de a subvenþiona împrumuturile bancare pentru cetãþenii care
nu ºi-au putut permite sã plãteascã rata lunarã din împrumutul pentru casã
(Planul Accesibilitãþii ºi Stabilitãþii pentru Proprietarii de Case — Homeowner
Affordability and Stability Plan). În transmisiune directã, Santelli a declarat cã
„Guvernul promoveazã un comportament nesãnãtos“ ºi cã America are nevoie
de o nouã miºcare Tea Party, astfel încât cetãþenii sã-ºi exprime dezacordul „cu
un guvern care încurajeazã iresponsabilitate fiscalã“8.

Pe data de 27 februarie 2009, peste 30.000 de cetãþeni de pe teritoriul Sta-
telor Unite s-au adunat în 50 de oraºe pentru a-ºi arãta nemulþumirea faþã de noul
„stimulent economic“ — de peste 800 de trilioane de dolari, menit sã ajute Wall
Street — propus de administraþia Obama ºi adoptat de Congres.
Miºcarea Tea Party a organizat primul eveniment politic pe 15 aprilie 2009

(ziua în care toþi americanii plãtesc impozitele guvernamentale), iar aceastã zi a
devenit Tax Day Tea Party. În spiritul tradiþional al Boston Tea Party, eveni-
mentele care au avut loc într-o serie de state ale SUA au folosit teme ºi motive
din Revoluþia Americanã ºi au adoptat Imnul Miºcãrii Tea Party (American Tea
Party Anthem), intonat pentru prima datã în Orlando, Florida9.
Însa cel mai semnificativ eveniment politic în ceea ce priveºte numãrul de

participanþi a avut loc în Washington DC, pe 12 septembrie 2010, unde peste
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800.000 de cetãþeni au manifestat paºnic împotriva administraþiei Obama, a
Congresului ºi a clasei politice în general. Temele asupra cãrora s-au focalizat
participanþii la acest eveniment au fost în esenþã: reducerea impozitelor, redu-
cerea datoriei naþionale, respectarea principiului unui guvern limitat, care nu in-
tervine în viaþa particularã a indivizilor (aºa cum stipuleazã Constituþia), ºi, în
general, respingerea oricãror idei socialiste ºi mai ales a asigurãrii medicale so-
cializate (subvenþionatã de guvern — Obama Care)10.
Trebuie totodatã subliniat cã unul dintre scopurile acestor miºcãri paºnice or-

ganizate de Tea Party a fost ºi continuã sã fie dorinþa americanilor de a se face
auziþi de cei care-i reprezintã: guvernarea „elitistã ºi centralizatã“, „complet
deconectatã de realitãþile sociale ºi economice“, a administraþiei preºedintelui
Obama ºi a Congresului democrat condus de Nancy Pelosi, care „au atins un
nivel greu de echivalat în istoria Statelor Unite“. Accentul pe care reprezentanþii
Tea Party îl pun pe ideea unui guvern cu puteri limitate stã la baza democraþiei
americane. Pãrinþii Constituþiei americane — Madison, Hamilton, Jay — au
considerat ideea unui guvern centralizat ca fiind singura ameninþare la adresa
libertãþii individuale. O mare majoritate a americanilor considerã cã, din pãcate,
în ultimii doi ani, administraþia Obama, prin politicile ºi legile adoptate — ºi
uneori impuse prin mijlocirea agenþiilor federale —, ameninþã însuºi principiul
libertãþii individuale, atât de preþuit de americani. Un exemplu elocvent este
legea asistenþei medicale socializate (subvenþionate) — Obama Care—, care a
fost adoptatã de Congres peste voinþa cetãþenilor ºi este încã respinsã de peste
60% din electoratul american.
Asa cum am menþionat, miºcarea Tea Party este o miºcare grassroots, fãrã un

lider la nivel naþional sau local. Cei care coordoneazã miºcarea — evenimente
politice, manifestaþii la nivel local sau naþional — sunt de regulã grupuri locale,
formate în marea majoritate din voluntari, cetãþeni din toate categoriile sociale,
descurajaþi ºi dezamãgiþi de situaþia dramaticã în care se aflã Statele Unite ºi,
poate mai mult decât orice, speriaþi de perspectiva unui viitor sumbru, plin de
datorii financiare, rezervat generaþiilor viitoare de americani. Unul din aceste
grupuri, Tea Party Patriots, cu peste 2.800 de grupuri afiliate, are un personal de
7 salariaþi, cu un payroll de 50.000 dolari pe lunã11.
Sondaje de opinie recente au arãtat cã 48% dintre americani se simt mai

aproape de valorile ºi principiile promovate de Tea Party, decât de ideile ºi poli-
ticile promovate de preºedintele Obama.
Miºcarea Tea Party are caucuses — grupuri de reprezentanþi — atât în Ca-

mera Reprezentanþilor, cât ºi în Senatul Statelor Unite. Personalitãþile politice
care se identificã cu miºcarea Tea Party sunt, de regulã, republicani precum Sarah
Palin, Dick Armey, Ron Paul (un libertarian considerat ºi „pãrintele intelectual“
al miºcãrii), Michele Bachmann (candidat prezidenþial al Partidului Republican)
etc. Miºcarea Tea Party nu este, cel puþin deocamdatã, un partid politic, dar sus-
þinãtorii miºcãrii au depus un efort deosebit în recrutarea ºi sprijinirea candida-
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þilor republicani. Trebuie însã subliniat cã miºcarea Tea Party nu ºi-a arãtat deza-
cordul doar faþã de politicienii democraþi, ci ºi faþã de anumiþi reprezentanþi re-
publicani, aºa-numiþii „moderaþi“, care de multe ori sunt predispuºi la compro-
misuri politice ºi voteazã alãturi de colegii lor democraþi. Sã nu uitãm cã Tea
Party a respins, totodatã, politicile financiare ale administraþiei Bush, precum ºi
propunerile acestuia de a acorda amnistie (de a scoate de sub sancþiunea legii)
unui numãr de peste 20 de milioane de imigranþi ilegali. Tocmai din acest mo-
tiv, reprezentanþii miºcãrii ºi-au canalizat ºi îºi vor canaliza eforturile în recru-
tarea unor candidaþi care nu aparþin în mod necesar „clasei politice“, dar împãr-
tãºesc valorile ºi principiile Tea Party: respectarea Constituþiei, rol limitat al
guvernului federal ºi reducerea datoriei naþionale.

„Revoluþia conservatoare“

Aºa cum noteazã Peggy Noonan înWall Street Journal, Tea Party, prin ener-
gia ºi entuziasmul pe care membrii miºcãrii l-au manifestat înainte de alegeri în
recrutarea de noi candidaþi ºi prin eforturile depuse în a sprijini ºi încuraja aceºti
candidaþi, a reanimat ºi învigorat Partidul Republican, asigurindu-i o victorie de-
cisivã, de proporþii, în noiembrie 201012.
„Fenomenul“ Tea Party, subliniazã profesorul Michael McDonald de la Uni-

versitatea George Mason, a fãcut posibil ca un numãr record de republicani sã
participe la vot: 90 de milioane de republicani, în comparaþie cu 82 de milioane
la alegerile din 2006. Totodatã, cei care se declarã independenþi au votat în
proporþie de 55% „republican“, ceea ce reprezintã cu 11% mai mult decât în ale-
gerile din 2008 ºi cu 16% faþã de alegerile din 200613.

Tea Party, prin decizia de a nu deveni un partid de sine stãtãtor ºi prin spriji-
nul acordat candidaþilor republicani, a transformat Partidul Republican dintr-un
partid considerat demodat ºi „depãºit de istorie“, într-un partid „triumfãtor, vigu-
ros ºi plin de speranþe la viitoarele alegeri“, ale cãrui rânduri s-au consolidat prin
includerea în rândurile sale a unui numãr impresionant de noi tineri reprezentanþi
— congresmeni din toate categoriile sociale.
Când miºcarea Tea Party s-a fãcut auzitã pentru prima datã, Nancy Pelosi,

liderul Camerei Reprezentanþilor, a luat-o în derâdere, numind-o un Astroturf, o
organizaþie artificialã, finanþatã de câþiva milionari americani. Deºi membrii
miºcãrii au fost luaþi în derâdere ºi etichetaþi ca rasiºti, homofobi, nepatrioþi etc.
de o parte din presa ºi media americane, de numeroºi politicieni democraþi ºi
chiar de unii republicani, Tea Party s-a dovedit a fi o miºcare popularã de pro-
porþii care a zguduit clasa conducãtoare de laWashington, reamintind tuturor po-
liticienilor, reprezentanþilor Congresului ºi senatorilor cã puterea democraþiei se
aflã încã în mâinile poporului.
În noiembrie 2010, Statele Unite au fost practic martorul unei „revoluþii con-

servatoare“ care a transformat profund balanþa de putere a Congresului ºi a slãbit
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substanþial abilitatea preºedintelui de a propune ºi avansa noi iniþiative legisla-
tive. Aceastã „revoluþie“ nu s-a terminat odatã cu alegerile din noiembrie, ci con-
tinuã sã creascã ºi sã se dezvolte, aducând cu sine în arena politicã noi figuri cha-
rismatice care amintesc de Ronald Reagan: Paul Ryan, Marc Rubio, Ron Paul,
Rick Perry etc.
Putem conchide cã Statele Unite se aflã practic în mijlocul unei acutizãri a

dezbaterii ideologice despre natura ºi rolul guvernului în viaþa individului: este
guvernul îndreptãþit din punct de vedere constituþional sã intervinã în viaþa
particularã a individului sau rolul guvernului este numai de a apãra viaþa, liber-
tatea ºi proprietatea indivizilor? Aceastã întrebare, în diverse formulãri, a consti-
tuit fundamentul „revoltei republicane“ din 2010 ºi va decide probabil soarta
alegerilor prezidenþiale din 2012.
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