”Betydligt lägre valdeltagande
i USA jämfört med i Sverige”
– Valdeltagandet i USA är betydligt lägre än i Sverige,
konstaterade riksdagsledamoten Johan Büser, när han
gästade S-seniorernas februarimöte där han jämförde
likheter och skillnader vid val i USA och val i Sverige.
Han följde som valobservatör kongressvalet i november
2018 och skulle framträtt tidigare, men annat har kommit
emellan. Nu fick han också svara på frågor om partikrisen i
Göteborg i sin egenskap av ledamot i distriktsstyrelsen.
Beträffande valdeltagandet i USA ligger det kring 40
procent medan det är 80-90 procent i Sverige. Vid USAvalet i november var det dock för amerikanska förhållanden
ovanligt högt, ca 60 procent, och ledde till att demokraterna
fick majoritet i representanthuset, medan republikanerna
behöll majoriteten i senaten. Förändringen har lett till att
presidenten Donald Trump inte har lika lätt att genomföra
sin politik, bland annat består sjukvårdsreformen
Obamacare, som Trump egentligen vill lägga ner. De
skattesänkningar som Trump utlovat får mindre omfattning.
Det är möjligen lättare att hitta skillnader än likheter om
valen jämförs. Väljarna måste registrera sig innan de går till
val och det är omständligt, valet genomförs på en vardag
och det är inte självklart att man får ledigt från jobbet. Den
som är dömd för brott är inte röstberättigad. Det är några av
förklaringarna till lägre valdeltagande i USA.
Valobservatörerna godkände valet, det hade genomförts
korrekt, men de anmärkte på den hårda tonen och de fräna

personangreppen under valrörelsen.
På frågan om han tror att Trump blir omvald svarade Büser
ja, de flesta presidenter sitter två perioder,
När det gäller det svenska valet tycktes Büser mena att det
var lätt att förutse den låsning som skulle uppstå efter valet
genom att det skapats tre relativt jämnstarka block, s, m och
sd med cirka 20 procent vardera. Reinfeldt deklarerade att
han inte ville regera med stöd av sd och den inställningen
har även de övriga. Till slut blev det en uppgörelse över
blockgränsen och Stefan Löfven statsminister sedan c och l
släppt fram honom och det skapats en överenskommelse i
73 punkter, vissa ganska svårsmälta.
Johan Büser blev även i egenskap av ledamot av
distriktsstyrelsen ombedd att kommentera partikrisen i
Göteborg. Han beklagade det inträffade och konstaterade att
motsättningarna funnits under en längre tid, men varit
okända utåt tills de plötsligt blivit offentliga. Försök att lösa
konflikten har misslyckats. Enligt Büser handlar det inte om
någon maktkamp utan om meningsmotsättningar av annat
slag som lett till en extra distriktskongress som ska avgöra
frågan. Det är så Ann-Sofie Hermansson vill ha det.
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