A 2021-2022-es választójogi törvényjavaslatok (S.1, For
the People Act; S. 2747, Freedom to Vote Act; és H.R. 4,
John Lewis Voting Rights Advancement Act) vitás
kérdései és történelmi háttere az Egyesült Államokban

Háttérkép
A szavazati jog (választójog) kérdése az Egyesült Államok történelmén végighúzódó
közéleti és politikai vita tárgyát képezi a mai napig. Konkrétan a különböző
társadalmi csoportok választójoggal történő felruházása (enfranchisement), vagy
éppen ennek ellentéte, a választójog felvételétől való távoltartás (disenfranchisement)
képezik a legélesebb nézeteltéréseket.
A választási rendszereket két fő csoportra lehet osztani: arányos és többségi választási
rendszerek. Míg az arányos rendszer legfőbb célja a reprezentáció, azaz minél több
állampolgár kapjon képviseletet, addig a többségi választási rendszerek a
szétaprózottság elkerülését, ezáltal a kormányozhatóságot helyezik előtérbe.
Magyarország Alaptörvénye szerint a választójog általános és egyenlő, a szavazás
közvetlen és titkos.
A választási törvények alapvetéseit Amerika esetében az Egyesült Államok
alkotmánya fektette le még az ország alapításakor 1787-1788-ban. Számos
alkotmány-kiegészítő cikkely szabályozta a későbbiekben a szavazati jogokat, így
például az Alkotmány 15., 19. és a 26. cikkelye (amendments). Ezek szinte mindegyike
bővítette a szavazói jogkört és arra irányult, hogy a választójog nem lehet faji
származás, bőrszín, vagy bármely származási tényező, nem, avagy kor függvénye, azt
leszámítva, hogy a szavazni kívánó állampolgárnak minimum 18 évesnek kell lennie.
Az USA történelmét tekintve ugyanakkor ez a jogkör (a szavazati jogkör) a tagállamok
szintjén

lett meghatározva, ennek megfelelően időnként jelentős eltéréseket is tartalmazott.1
A legvitatottabb része a déli államokban meghonosított diszkriminációnak az ún. Jim
Crow törvények jelenléte volt. Ezek az 1880 körül és azt követően megfogalmazott
törvények gyakorlatilag legalizálták a feketék és fehérek közti szegregációt. Az
elnevezés egyébként egy népszerű színházi minstrel dal egyik strófájából származik.
A 18. század végén az arányosság elvét is kezdték figyelembe venni. A kutatásokat az
Egyesült Államok alkotmánya ösztönözte, ami a képviselőház helyeinek elosztását az
egyes államok népességének arányában írta elő, de nem határozta meg ennek módját.
Az államalapítók különböző módszereket javasoltak, így Alexander Hamilton,
Thomas Jefferson és Daniel Webster egyaránt előállt saját javaslatával. A
módszereket a 19. században az európaiak is adoptálták, mint a pártlistás helyek
arányos elosztásának módját. Ennek eredményeként ezeknek a módszereknek két
elnevezésük van: a Jefferson-módszert mint d’Hondt-módszert is emlegetik; a
Webster-módszert Sainte-Lague-módszerként ismerik; és a Hamilton-módszer
megegyezik a Hare-módszerrel, amely a legnagyobb maradék elvét tartja szem előtt.2
A Legfelsőbb Bíróság akkoriban úgy ítélkezett, hogy a fehérek és feketék külön
létesítményeinek alkalmazása alkotmányos volt. Ilyenek voltak a vasúti kocsik, a
nyilvános váróhelyiségek, éttermek, panziók, színházak és nyilvános parkok. Ezen
túlmenően külön iskolákat, kórházakat és egyéb, általában gyengébb színvonalú
állami intézményeket jelöltek ki a feketék számára. Az első világháborúban még a
munkahelyeket is elkülönítették és csak a második világháborút követően indult el a
Jim Crow törvények hatályon kívül helyezése. A leghíresebb ezek közül a Legfelsőbb
Bíróság döntése a Brown kontra Oktatási Tanács Kansas államban (Brown vs.
Board of Education) esetében történt 1954-ben, amely azt vitatta, hogy a különálló,
de egyenlő feltételekkel folytatott oktatás rendszere valójában nem tekinthető
egyenlőnek. Így indult meg az első nagyobb szövetségi kormány által meghatározott
szavazói jogkör bővítés, amely 1964-ben ért tetőfokára, és amely aztán az 1965-ös
választójogi törvényben került meghatározásra.3
Az 1965-ös választójogi törvény, amelyet 1965, augusztus 6-án hagyott jóvá a
törvényhozás, Lyndon Johnson elnök kezdeményezésére került napirendre. Egyik
nagy vívmánya volt, hogy a polgárháború óta diszkriminatív technikákat alkalmazó
déli államoknak megtiltotta, hogy kirekesztő szűrést alkalmazzanak. Az egyik ilyen
technika az írás és olvasástudás követelménye volt, amely mindaddig kirekesztette az
írástudatlan feketéket a szavazói jogkörből.
Az 1965-ös törvénynek azonnali hatása volt. 1965 végére negyedmillió új fekete
szavazót regisztráltak. 1966 végére pedig már csak 4 tagállamban (a 13 déli
tagállamok közül) maradt a regisztrált feketék aránya 50 százalék alatt. Az 1965-os
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szavazati jogi törvényt később 1970-ben, 1975-ben és 1982-ben tovább erősítették a
diszkrimináció teljes kiiktatása céljából.
Egy korábbi tanulmányomban már kibontottam, hogy az USA föderatív köztársaság,
amelyet 50 állam szövetsége alkot. A törvényhozó hatalom a Kongresszus, amely két
házból áll. A felsőház a Szenátus, ide minden államból 2 szenátort választanak.
Az alsóház a Képviselőház, ahova lakosság-arányosan választanak képviselőket az
egyes államok. Így biztosítva van a népességarányos képviselet és azon elv is, hogy
az egyes államok egyenrangúak. A szenátorok hivatali ideje 6 év, kétévente tartanak
újra választásokat a Szenátus egyharmada vonatkozásában. A képviselők hivatali
ideje 2 év és kétévente választják újra őket. Elnökválasztásra négyévente kerül sor. Az
állampolgárok nem közvetlenül az elnökre szavaznak, hanem elektorokat választanak
az elektori kollégiumba, így szavazatukkal arról döntenek, hogy az adott állam mely
elnökjelöltet támogassa. Egy adott tagállam annyi elektorral rendelkezik, ahány
képviselője és szenátora van a Kongresszusban, azaz az elektori kollégiumban
is eltérő az egyes tagállamok súlya. (A legkisebb tagállamok 3 elektorral
rendelkeznek, míg például Kalifornia 55 elektorral).4
Az elektorokat az adott politikai párt tagjai választják soraikból az előválasztásokon.
Így formálisnak tekinthető az elektorok voksolása, mivel egy-egy elektor kétségkívül
saját pártja elnökjelöltjét fogja támogatni. Ritkán fordul elő ennek az ellenkezője és a
választások eredményét sem befolyásolta eddig, ezért a hűtlen elektorok
szankcionálásának lehetősége szövetségi szinten nem is szabályozott. Egyes
tagállamok pénzbüntetés alkalmazását teszik lehetővé ilyen esetekben. Ezen a
helyzeten szigorított a Legfelsőbb Bíróság, amikor 2020. július 6-án kimondta,
hogy az elektorok kötelesek a mandátumuknak megfelelően szavazni. Azaz a kötött
mandátum elvét részesítették előnyben a szabad mandátuméval szemben. Előbbi
esetében a képviselő mindenképpen a választók által adott megbízásnak megfelelően
kell, hogy szavazzon, míg utóbbi esetben mérlegelhet, és saját lelkiismerete és
belátása is szerepet kaphat a döntésében. A recall election (visszahívási választás) egy
már eddig is létező jogintézmény a szabad mandátumával visszaélő tisztségviselők
szankcionálására.5
Most pedig következzen egy kis matematika: jelenleg 435 képviselő és 100 szenátor
alkotja az amerikai Kongresszust. Az elektori kollégium létszáma mégis 538. Ennek
oka, hogy a főváros, Washington D.C. nem tagállam, így sem szenátort, sem
képviselőt nem delegál a Kongresszusba, de 3 elektorral ennek ellenére
rendelkezik. Az elnökválasztást az nyeri, akit több elektor támogat, azaz legalább 270
elektor szükséges a győzelemhez. A választási matematika szempontjából még
lényeges szabály, hogy amelyik tagállamban többséget kap az egyik elnökjelölt, ott az
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összes elektor szavazatát megszerzi. A „győztes mindent visz” elv alkalmazása helyett
csak Nebraska és Maine tagállamok osztják el az elektorokat az elnökjelöltek között a
szavazatokkal arányosan.
A tagállamok eltérő súlyú reprezentációjának az elektori kollégiumban és a „győztes
mindent visz” elvének köszönhetően előfordulhat egy olyan helyzet is, hogy az
országosan (szövetségi szinten) kevesebb szavazatot kapott elnökjelölt lesz az elnök.
Eddig ötször fordult elő ilyen eset. A legutóbbi két alkalommal a 2000-es
választásokon így nyert George W. Bush és 2016-ban Donald J. Trump.
1800-ban Thomas Jefferson és Aaron Burr az elektorok között egyenlő számú
szavazatot kapott. Ilyen esetben a Szenátus szavaz az alelnök, a Képviselőház pedig az
elnök személyéről. A szenátoroknak 1-1 szavazata van, míg a Képviselőházban az
egyes tagállami delegációk rendelkeznek 1-1 szavazattal. A delegáción belül
többséggel határoznak. Például ha Kalifornia állam 53 képviselőjéből 26
republikánus elnökjelöltre szavaz, 27 pedig demokratára, akkor a demokrata
elnökjelölt gyűjtött 1 szavazatot. Jeffersont a képviselők végül 35 eredménytelen
szavazást követően választották elnöknek.

Kísérlet a választójogi törvények központosítására
megváltoztatására 2021-ben Joe Biden elnöksége alatt6

és

Hosszú, kanyargós út után elérkeztünk 2021-hez, amikor is egy radikálisan balra
húzó demokrata vezetés elérkezettnek látta az időt, hogy nagyobb átalakítást végezzen
a szavazati jogok bővítésének, illetve bizonyos értelemben azok megkurtításának
terén. Mindezt úgy szerették volna elérni, hogy az nekik politikailag kedvezzen,
magyarán minél több olyan szavazót legyenek képesek begyűjteni, akik
kormányzásukat hosszútávon garantálják.
A demokrata párt és a szövetségi kongresszus demokrata párti törvényhozói
lényegében azért kívánták módosítani a már fennálló választási törvényt, mert a
2020-as elnökválasztást követően 19, többnyire republikánus vezetésű tagállamban
fogadtak el szavazási gyakorlatot érintő változtatásokat (a demokraták szerint
szigorításokat). A változtatások szinte mindenütt a választásokon résztvevő
állampolgárok személyazonosságának igazolására, ellenőrzésére vonatkoznak,
elkerülendő, hogy választásra nem jogosultak voksolhassanak, illetve, hogy egyesek
több helyen is leadhassák szavazataikat. Ugyancsak több tagállamban, így például
Texasban is, szigorították a levélszavazás feltételeit és körülményeit. Márpedig a
törvényesség betartása úgy tűnik zavarta a demokrata vezetést és a jogkörök
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szélesítése érdekében egy központi, ismét egy nekik kedvező törvényjavaslat
csomagot nyújtottak be. Ezt szavazta le a szenátus 2022 januárjában.7
Első körben a demokrata-vezetésű Kongresszus az S1 For the People Act nevű
törvényjavaslatot szavazta meg 2021 márciusában a képviselőház (Congress), míg azt
a későbbiekben a szenátus leszavazta. Ez a törvényjavaslat elsősorban automatikus
szavazói regisztrációt ígért, a korai szavazás szabályrendszerét szerette volna bővíteni
(liberalizálni), a politikai adományozás intézményrendszerét akarta átláthatóbbá
tenni és a szavazókörzetek újra rajzolásának gyakorlatát kívánta korlátozni.
Ezt követően a demokraták két újabb föderális szintű törvényjavaslatot nyújtottak be
és szavaztak meg 2022, január 13-án – a Freedom to Vote Act (a szavazás szabadsága
nevű törvényjavaslatot, mostantól rövidítve FTVA), valamint a John Lewis Act (John
Lewis törvény, rövidítve JLA) elnevezésű törvényjavaslatot, immár egy csomagba
pakolva. A demokraták rafinált lépései dacára, a republikánusok végül sikeresen
blokkolták ezt a törvényjavaslat csomagot is a szenátusban. A szenátusban ugyanis 60
szavazat kell a jóváhagyáshoz. Mind az 50 republikánus szenátor, valamint 2
demokrata – Joe Manchin és Krysten Sinema - a tervezett törvénycsomag ellen
szavaztak. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a 100 szenátorból 52 a törvény ellen
volt, 48 pedig támogatta azt.
Amennyiben ezt a két törvényjavaslatot megszavazta volna az amerikai törvényhozás,
az a jelenlegi szavazati jogi törvények masszív átalakítását jelentette volna. Az FTVA
központosította volna a szavazati jogi törvényeket országszerte és a szavazók
hozzáférését szélesítette volna, amely a múlt év során beiktatott több tucat tagállami
törvénymódosítást érvénytelenítette volna. Kérdés, hogy a Legfelsőbb Bíróság nem
tekintette volna-e a törvényt alkotmányellenesnek, hiszen a szavazati jogi törvények
az Alkotmány szerint az államok szintjén lettek kialakítva. De ez most már meddő
vita, hiszen a törvényt eleve nem szavazta meg a szenátus. A demokraták rengeteg
trükkel éltek, hogy valahogy átvigyék a törvényjavaslatot a törvényhozáson. 16
módosító javaslatot nyújtottak be, győzködvén a szenátus tagjait, valamint egy NASA
törvénycsomag keretén belül igyekeztek gyorsított eljárásban mindezt jóváhagyatni. A
cselsorozat sikertelen volt, a szenátorok átláttak a szitán.
Az FTVA egyéb javaslatokat is tartalmazott. Ezek közt szerepelt a választás napjának
szövetségi állami ünnepnappá nyilvánítása. Tudvalevő, hogy a választások napja
központi kormánydöntés alapján mindig a november hónap első hétfőjét követő
keddi napra esik. Ennek alapján a dátum lehet november 2-ika, de lehet akár
november 8-ika is. A kongresszusi képviselőket 2 évre választják, így minden két
évben kihívójuk lehet, akivel meg kell küzdeniük. A szenátorokat 6 évre választják, így
az ő esetükben minden két évben egy-harmadukat választhatják újra. Idén, 2022,
november 8-án lesznek a választások a törvényhozókat illetően. Ezt időközi
választásoknak is szokták hívni (mid-term elections).
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Az FTVA továbbá lehetővé tette volna, hogy a szavazásra jogosult állampolgárok akár
a szavazás napján is regisztrálhattak volna, beleértve az online módszert is, mindezt
szinte automatikus jóváhagyás mellett. Ezen kívül a korai szavazás lehetőségét is
kibővítette volna a törvény, azt már minimum 15 nappal a választások előtt
hadrendbe állítva, beleértve két teljes hétvégét is, amikor a szavazást mindenki
számára elérhetővé tették volna.
Az FTVA a levél útján történő szavazást is megkönnyítette volna, a szavazati
cédulákat begyűjtő postaládák számának növelésével, valamint a szavazati cédulák
időbeli kipostázásával is felgyorsították volna.
Az FTVA azt is megkövetelte volna, hogy nem csak fényképes, de fénykép nélküli,
azaz bármilyen igazolvány felmutatásával szavazni lehessen azokban az államokban
is, ahol ez korábban előkövetelmény volt.
Az FTVA a súlyos bűncselekményt korábban elkövetett, bűnügyi előélettel
rendelkező személyek számára is lehetővé tette volna a szavazásban való részvételt.
Az FTVA ugyanakkor szigorú ellenőrzést javasolt volna a szavazói listákat illetően,
amely megnehezítette volna a különböző államok és körzetek listáján bejegyzett
szavazók eltávolításának lehetőségét.
Az FTVA több lehetőséget és eszközt kínált volna a fogyatékkal élők, valamint a
tengerentúli, katonaságnál szolgáló szavazók részére.
Az FTVA szintén több lehetőséget és eszközt kínált volna az Egyesült Államok által
birtokolt, országon kívüli területeken szavazni kívánó egyének számára.
Az FTVA a szavazói regisztráció eszköztárát jelentősen bővítette volna, sőt az erre
célzottan szervezett felszólító kampányokat is lehetővé tett volna. Ennek megfelelően
a már erre szakosodott állami szerv, a U.S. Election Assistance Commission
hatáskörét is bővítette volna.
Végül, az FTVA magában foglalta volna a Right to Vote törvényt is, amely a
kisebbségek szavazati jogát elősegíti (affirmative action).
Ezen kívül, az FTVA a szavazói körzetek átrajzolását (gerrymandering) szigorította
volna.
A John Lewis Act (JLA) pedig legfőképpen az 1965-ös szavazati jogi törvény
visszaállítását helyezte előtérbe. A JLA kifejezett célja pedig az volt, hogy a 2013-as
Shelby kontra Holder döntést a Legfelsőbb Bíróság részéről visszafordítsa. Ennek
alapján egy új formulát kívánna foganatosítani, amely a kormány előzetes
engedélyezési jogát visszaadja, amikor a korábban diszkriminatív gyakorlatot folytató
tagállamok új szavazati jogi törvényjavaslatairól, illetve a szavazókörzetek
átrajzolásáról lenne szó. Ez a központosítási igyekezet az, ami vélhetően kiverte a
biztosítékot a republikánusok körében. Hiszen történelmi joggyakorlat alapján nem
lehet tagállamokat büntetni. Természetesen a valódi cél ismét az volt, hogy a központi
hatalom (a demokraták) mondják meg, hogy mely területeken lehet módosítani a

szavazati törvényeket és melyek azok az intézkedések, amelyekhez semmilyen
körülményekhez nem lehet hozzányúlni.
A tagállami jogalkotás felfüggesztése olyan esetekben állhat fenn a JLA
törvényjavaslat szerint, amikor a nevezett tagállamban az elmúlt 25 év során 15-nél
több szavazati jogi visszaélés, illetve legalább 10 olyan kihágás történt, amelyből egyet
maga a tagállam követett el. Ilyen államok esetében a központi kormányzatnak
lehetősége van megvétózni az újonnan előterjesztett tagállami törvényjavaslatokat. A
republikánusok szerint ez olyan mérvű központosítás, amely az Alkotmány szerint is
elfogadhatatlan. Az USA Alkotmánya ugyanis kifejezetten tagállami szinten kívánta
hagyni a választási törvények és szabályzatok megalkotását.8
Mivel ez a szavazati jogi törvényjavaslat csomag nem került jóváhagyásra, a Biden
adminisztráció minden valószínűség szerint igyekezni fog ezen a területen valami újat
alkotni. Az egyik lehetséges célpont a 19. században elfogadott Electoral Count Act of
1887 módosítása lenne, amely megszüntetné az alelnök eddigi jogát arra nézve, hogy
egy személyben elfogadja (vagy nem) a szavazás eredményét. A republikánusok ezt is
jogfosztásnak, de minimum jogcsorbításnak tekintenék, de ezen a területen talán
megosztottabb a jobboldal. Az 1887-es törvény megváltoztatása nem sürgős Mitt
Romney korábbi elnök aspiráns szerint, hiszen még 3 év van a következő
elnökválasztásig.9
2022. november 8-án 469 törvényhozási pozíció sorsáról fognak dönteni az amerikai
szavazók, azaz 34 szenátusi hely és 435 képviselői hely kimeneteléről. A 34 szenátusi
pozícióból 14 demokrata és 20 republikánus helyére kell új szenátort ültetni. Annak
ellenére, hogy ezúttal több szabad mandátum üresedik meg a republikánus oldalon,
mint a demokrata oldalon, közvélemény-kutatók összességében mégis a
republikánusok győzelmét jósolják. Azaz mindkét ház, a szenátus és a képviselőház
republikánus többséget hozhat, amely a hivatalban lévő elnök végrehajtó hatalmát
erősen korlátozhatja hátralevő ciklusának idejére.

A Biden kormányzat által szorgalmazott választójogi törvények
kritikája
A Fox News fogalmazta meg a legösszefüggőbb kritikákat mindhárom említett
törvényjavaslattal kapcsolatban.10 A csatorna munkatársai tíz ellenvetést tettek közzé:
1. A különböző tagállamok által szorgalmazott, személyazonosságot igazoló
követelmények betiltása, amely a Biden féle törvények egyik sarkalatos kitétele, és
congress.gov – Summary: H.R.4 – 117th Congress (2021-2022), John R. Lewis Voting Rights Advancement Act
of 2021.
8

Grace Panetta, What’s in the major voting rights bill that Senate Republicans voted to block, January 20, 2022,
businessinsider.com
9

10

Fox News, 2022, január 13.

amely vonatkozott volna a távszavazókra és a levélszavazókra is, gyakorlatilag azt
eredményezte volna, hogy képtelenség lenne teljes bizonyossággal beazonosítani a
szavazni kívánó egyéneket;
2. Egy másik kitétele a Bidenhez köthető törvényjavaslatnak, hogy lehetővé tennék a
szavazás napján a regisztrációt, amely azt eredményezi, hogy számos esetben nem
lenne elég idő a szavazó személyazonosságának ellenőrzésére, amely tömeges csalásra
ad lehetőséget;
3. Az is aggasztó a Fox elemzése szerint, hogy a regisztrációs listák felhígítása, illetve
liberalizálása pontatlansághoz vezethet és a szavazásra nem jogosult egyének
kiszűrését nehezíti;
4. A Biden-i törvények azon követelménye, hogy a tagállamok ne köthessék az online
regisztrációt egy állami hivatalos dokumentum felmutatásához (mint például
jogosítványhoz), teret adhat tömeges csalásoknak, akár bűnözők részére is;
5. A föderális szavazati jogi törvényjavaslatok azon kitétele, hogy a tagállamoknak
kötelessége lenne automatikusan regisztrálni meglévő állami és központi
adatbázisokból az új szavazókat, mint például az állami gépjármű nyilvántartási
hivatalok adatbázisaiból, azt tennék lehetővé, hogy büntetett előéletűek, vagy illegális
rezidensek is a szavazói nyilvántartásba kerüljenek, valamint többszöri regisztrálásra
is lehetőséget nyújtanának;
6. Egy másik komoly ellenvetés a Fox elemzők részéről, hogy az Igazságügyi
Minisztériumnak átengedett hatáskör, amit Bidenék szorgalmaznak, hogy a tagállami
szintű törvényhozás szavazati jogi változtatásait indoklás nélkül felülírják, vagy
megvétózzák, gyakorlatilag a tagállamok szuverenitását sérti;
7. Az is képtelenség a központi törvényjavaslat tekintetében, hogy az arra kötelezi a
tagállamokat, hogy bűnözőknek a börtönből való szabadulás pillanatától feltétel
nélkül visszaadják a szavazati jogot;
8. Az sem elfogadható a Fox szakértői szerint, hogy az adófizetők pénzéből a
kongresszusi székre pályázó jelöltek mindegyikét finanszíroznák, függetlenül attól,
hogy azokra az adófizető egyáltalán szavazna-e;
9. Végül elfogadhatatlan az is, hogy a központi törvényjavaslat kötelezné az
államokat, hogy gyűjtődobozokat helyezzenek el a levélszavazatoknak anélkül, hogy a
beérkező szavazatokat bárki ellenőrzi;
10. Végezetül a Fox szerint az is elfogadhatatlan, hogy egy sor olyan szigorítást
vezetnének be, amely a politikai kampánybeszédeket korlátozná és a Szövetségi
Választási Bizottságot egy partizán rendfenntartó szervvé alakítaná át.

Záró gondolatok
Az amerikai elnök és a demokrata vezetés 2021-22-es választójogi törvényeinek
létjogosultsága már a törvényjavaslat csomag megszületésekor bukásra volt ítélve.
Röviden, az Egyesült Államok választási törvényeinek központi ellenőrzése
alkotmányellenes és destruktív az ország decentralizált, tagállami hagyományaira
nézve. Joe Biden és a törvényhozás két házának szélsőségesen liberális vezetői –
Nancy Pelosi és Chuck Schumer – mindennek dacára megpróbálták a föderális
központosítást véghezvinni e tekintetben. Annak ellenére, hogy a képviselőházban a
demokraták vannak többségben, a törvényjavaslat már a viták során elvérzett.
Aki túl sokat markol, keveset fog. A demokraták ott is hibáztak, hogy salátatörvényt
hoztak létre, amelybe sok egyéb, számukra kedvező, apró hatalomerősítő eszközt
próbáltak becsempészni. Tucatnyi lopakodó, totalitárius törekvés volt elrejtve a
szavazójogi törvényjavaslat csomagokban, amelyeket nem tudtak véka alatt tartani. A
a törvényjavaslat így inkább egy cezaromániát idéző hatalomátvételre emlékeztetett,
semmint egy demokrata elveket erősítő intézkedésre.
A törvényjavaslatban a fordított rasszizmus és a bosszú sugallata is felszínre került.
Arra való hivatkozással, hogy sokáig a fekete és egyéb színes bőrű lakosság volt
háttérbe szorítva, ezúttal a fehérek jogait kívánták korlátozni és aránytalan előnyt
kívántak felkínálni az előbbi csoportok részére. Joe Biden elnök és Kamala Harris
alelnök már több ízben próbáltak központosító, hatalomvágy által vezérelt ötletekkel
előállni és azokat áterőltetni az általuk vezetett képviselőházon és szenátuson.
Szerencse dolga, hogy ezeket az autoriter törekvéseket a törvényhozásban nem lehet
egyszerű feles többséggel törvénybe iktatni. Pedig mindent megpróbáltak.
Egy demokráciában a szavazás intézményrendszere kulcsfontosságú pillére a
társadalom legitim létének és működtetésének. Ebben is egyik legfontosabb szempont
a szavazók személyazonosságának ellenőrzése. No, hát épp ezt az alapvető
követelményt kívánta a szélsőséges demokrata vezetés megbontani és háttérbe tolni.
Óriási felháborodást és ellenreakciókat váltott ki mindez a lakosság részéről a
társadalom egészének politikai színterén. Megnyugtató, hogy a fékek és ellensúlyok
rendszerében mindezek a központosító hatalmi törekvések elbuktak. Meggyőződésem
azonban, hogy a politikai palettán szélsőségesen megnyilvánuló, cinikus és
cezaromán demokrata vezetés nem fogja túl könnyen feladni azon igyekezetét, hogy a
szavazójogi törvények bővítésével politikai hatalmát hosszútávon szavatolja.
A választási törvények tagállami hatáskörének felülírása és egy központi vezérlő
központ kialakítása ezúttal elbukott, sem a szavazók, sem a törvényhozás nem
támogatta ezt a megalomániás kísérletet. A siker azonban lehet mindössze átmeneti,
hiszen ismervén a birodalmi elképzeléseket támogató liberálisok lelkivilágát, a
sarokból előbújva ismét megpróbálják majd az Alapító Atyák által létrehozott
példamutató amerikai demokrácia játékszabályait a maguk javára fordítani.
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