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Ontmoeting met dhr Michael Dimock,
President Pew Research Center

Bezoekers:
-

dhr.Michael Dimock, President Pew Research Center
dhr. Daniel Morrison, Vice-President for Digital and Communications, Pew Research Centre
dhr. Andrew Cohen, Communications Director, Pew Research Center

Aanwezigen:
-

dhr. Joris Poschet, senator, lid van de Belgische IPU sectie België-VS
mevr. Brigitte Grouwels, senator, lid van de Belgische IPU sectie België-VS
mevr. Karin Brouwers, senator
mevr. Hatice Vicil, secretaris van de regionale IPU groep Amerika

Uiteenzetting:
Op 6 november vinden in de Verenigde Staten de midterms of tussentijdse verkiezingen plaats. Elke
twee jaar moet in de VS een deel van het Congres opnieuw worden verkozen. In het Huis van
Afgevaardigden gaat het om alle 435 zetels. Ook de Senaat wordt gedeeltelijk opnieuw verkozen,
daar gaat het om een derde van de zetels. Dit jaar kunnen er 35 van de 100 senatoren verkozen
worden, en dat voor een termijn van 6 jaar.
Op dit moment zitten de Republikeinen van president Trump in een machtige positie. Ze hebben
zowel een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, als in de Senaat. Als de Democraten
opnieuw de controle in handen willen krijgen, moeten ze in het Huis van Afgevaardigden 23 extra
zetels winnen, en in de Senaat 2.
De komende maand zal de meeste aandacht naar de Congresverkiezingen gaan, maar tegelijkertijd
vinden er ook lokale verkiezingen plaats in de VS. Zo zullen er 36 nieuwe gouverneurs worden
gekozen. Dat is niet onbelangrijk, want ook zij kunnen hun stempel drukken op het beleid.
Dankzij de midterms verkiezingen kunnen de Amerikanen laten zien wat ze vinden van het beleid
van de president halverwege zijn ambtstermijn. De verkiezingen zijn ook een graadmeter voor de
populariteit van president Trump.
Gemiddeld gaat amper 40% van de stemgerechtigden stemmen. Maar dit jaar zou daar wel eens
verandering in kunnen komen. Volgens het onderzoek van PEW Research Center ligt het aantal
geïnteresseerden dit jaar veel hoger vergeleken met vorige tussentijdse verkiezingen. Ook de
verkiezingsthema’s bepalen mee of de opkomst groot is. Opvallend, dit jaar lijkt vooral de
persoonlijkheid van Trump een doorslaggevende factor te zijn. Kiezers denken dat hun indruk van
de president - positief of negatief - het meest zal doorwegen in hun keuze.
Tijdens de ontmoeting waren de
gesprekken
heel
intens.
Belangrijke statistieken werden
o.a. voorgesteld over:
- de
beleidsprioriteiten
van de 2 grote Amerikaanse
partijen, de Republikeinen en de
Democraten;
- hoe de wereld Amerika
en President Trump ziet;
- het
vertrouwen
bij
Europese landen en leiders over
het beleid van President Trump…

Al deze statistieken zijn terug te vinden in de powerpoint-presentatie van Pew Research
Center.

