Democraten en Republikeinen
Deze partijen maken de dienst uit
In de Verenigde Staten zijn twee politieke partijen van belang: de Democratische en de
Republikeinse Partij.
Alle politieke ambten, waarvoor verkiezingen gelden, worden door de Republikeinen of
Democraten bezet. Ze leveren ook de presidenten. Af en toe hoor je van andere partijen,
maar die blijven klein en hebben nauwelijks invloed op de Amerikaanse politiek.
Republikeinen
De Republikeinse en Democratische partij verschillen op
hoofdpunten van elkaar: de Republikeinen krijgen veel
steun uit het bedrijfsleven, zij zijn conservatiever,
weinig soepel en gehecht aan tradities. Zij benadrukken
het recht op bezit en komen daarom meer op voor de
rijken ('haves’) en niet voor de minder rijken (‘havenots’). Vrij ondernemerschap en vrije burgers zijn
belangrijk. De overheid moet terughoudend zijn en pas
optreden als de burgers het zelf niet kunnen of niet doen.

Het logo van de Republikeinse Partij

Bekende Republikeinse presidenten:







Abraham Lincoln
Dwight Eisenhower
Richard Nixon
Ronald Reagan
George H. Bush
George W. Bush

Democraten
De Democraten zijn progressiever en
hervormingsgezind, zij richten zich meer op ‘de
gewone man’. Daarom willen zij een sterke regering
en president. De Democraten hebben daarom veel
aanhang in de grote steden.
Het logo van de Democratische Partij

Bekende Democratische presidenten:





Franklin Delano Roosevelt
John F. Kennedy
Bill Clinton
Barack Obama

De ezel en de olifant
Dit zijn de mascottes van de 2 politieke partijen. De ezel hoort bij de Democraten en de
olifant bij de Republikeinen. Op het eerste gezicht niet echt goede keuzes. Want een ezel,
die is toch dom? En een olifant? Groot en log! De partijen hebben er ook niet zelf voor
gekozen.
De cartoonist Thomas Nast heeft ze bedacht. Hij tekende in 1874 een cartoon in het blad
Harper’s Weekly waarop de dieren voorkwamen. Sinds die tijd zijn de dieren in de
geheugens van de Amerikanen blijven hangen. Om te voorkomen dat deze dieren zouden
worden gebruikt om de partij belachelijk te maken, hebben beide partijen de dieren
geadopteerd als partijsymbool.

