
NEW YORK (Dagsavisen): – Det går 
veldig bra! 

President Barack Obama nøler ikke 
et sekund når amerikanske journalister 
spør hvordan forberedelsene til kveldens 
presidentdebatt går. Presi-
denten har brukt helgen på 
intens debattrening og sier 
treningen går strålende. 
Tonen er en helt annen enn 
den var før den første TV-
sendte debatten, da han 
klagde over at han ble «stengt 
inne». Det er bred enighet om 
at presidenten, som framsto 
som trøtt og uengasjert, 
tapte den første TV-sendte 
debatten. I kveld er han nødt 
til å prestere bedre. 

– Obama har ikke råd til 
en ny dårlig debattkveld, han 
vil ikke ha tid nok til å hente 
seg inn igjen, sier Bruce 
Buchanan, statsviter ved 
Universitetet i Texas, til 
nyhetsbyrået Reuters. 

DøDt løp
For det er nærmest dødt løp mellom USAs 
president Barack Obama og hans utfor-
drer, republikaneren Mitt Romney, når 
de to møtes til den andre av tre direkte-
sendte TV-debatter i New York i kveld. 

Ifølge Real Clear Politics, som pre-

senterer et gjennomsnitt av flere nasjo-
nale meningsmålinger, har begge kandi-
datene en oppslutning på 47,3 prosent. 
Obama leder fortsatt knapt i flere vip-
pestater. 

Et klart flertall av velgerne liker 
fortsatt Barack Obama best, 
ifølge en meningsmåling utført 
for Washington Post og CBS. 55 
prosent av de spurte sier Barack 
Obama er «ærlig og til å stole 
på», mens 47 prosent sier det 

samme om den republi-
kanske kandidaten. For-
spranget er enda større i de 
viktige vippestatene.

«Hvem kan du stole på; 
meg eller ham», er derfor 
spørsmålet Barack Obama 
bør stille seerne, skriver 
Washington Posts Chris Cil-
lizza.

MøtER FOlKEt
Republikanernes president-
kandidat har endret mening 
fram og tilbake i en rekke 
viktige spørsmål, og etter å 
ha tatt viktige steg til høyre 
under nominasjonskampen, 
framsto Romney som mer 
moderat under forrige 
debatt. Det er dette Barack 
Obama bør fokusere på, 
mener Cillizza. 

Kveldens debatt har et annet format 
enn Obama og Romneys første møte. I 
kveld sitter det rundt 80 håndplukkede 
personer i salen, og mellom ti og 15 av dem 
får stille de to kandidatene spørsmål. 
Alle deltakerne er folk som sier de trolig 

vil bruke sin stemme, men som ennå ikke 
har bestemt seg for hvem som fortjener 
den. 

Obamas rådgivere varsler en langt 
mer aggressiv president under kveldens 
debatt. Ifølge pressekvinne Jen Psaki er 
Obama fullt klar over hvem som kom best 
ut av det sist. 

– Presidenten er sin egen krasseste 
kritiker og han vet at Mitt Romney hadde 

en bedre kveld under den første 
debatten, sier Psaki. 

At den amerikanske økono-
mien viser små tegn til bedring, 
er svært gode nyheter for 
Obama. Arbeidsledigheten har 
falt til under åtte prosent, det 

laveste nivået på 43 måneder. 
Fra august til september gikk 

detaljhandelen opp med 1,1 prosent, en 
langt større økning enn ventet, viste tall 
offentliggjort i går. 
heidi.taksdal.skjeseth@dagsavisen.no

Ny sjanse for Obama
pRøvER igjEn: Presset er på president Barack Obama 
når han møter sin motstander Mitt Romney til debatt i 
kveld. 

tillit: Det er dødt løp på meningsmålingene, men det amerikanske folket har større tillit til sittende president Barack Obama enn til 
utfordreren Mitt Romney. Bildet er fra forrige gang de møttes til TV-duell 3. oktober.  FOTO: CHARLIE NEIBERGALL, NTB SCANPIX

«Obama har 
ikke råd til en 
ny dårlig 
debattkveld, 
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ha tid nok til 
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Bruce Buchanan, 
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Texas

valg i USa
 ■ USA holder presidentvalg tirsdag 6. 
november.
 ■ Før det møtes president Barack Obama og 
republikaneren Mitt Romney til tre 
TV-sendte debatter. 
 ■ Den første debatten ble holdt i Denver 3. 
oktober, den andre holdes i New York i 
natt norsk tid. Den tredje holdes i Florida 
22. oktober. 
 ■ Mitt Romney har tatt igjen deler av eller 
hele Obamas forsprang på ulike menings-
målinger de siste par ukene. 
 ■ 6. november stiller også 33 av 100 
senatorer til valg, og hele Representan-
tenes hus. En rekke delstater velger også 
guvernør. 
Kilde: Dagsavisen

BElgia: Den flamske 
nasjonalistlederen Bart 
De Wever ber statsmi-
nister Elio Di Rupo åpne 
for større selvstyre for 
Flandern etter at han vant 
lokalvalgene i Antwerpen 
og andre flamske byer.

gODt valg: Nasjonalistlederen 
Bart De Wever ble hyllet av 
tilhengere etter lokalvalgsei-
eren.  FOTO: NTB SCANPIX

nasjonalister  
vant i antwerpen

Etter at de fleste av stemmene 
var talt opp, lå det an til at De 
Wevers Nye flamske allianse 
(N-VA) får 37,7 prosent av stem-
mene og dermed beseirer Sosia-
listpartiet til borgermester 
Patrick Janssen, som får 28,6 
prosent. Dermed må sosialis-
tene gi fra seg makten i Ant-
werpen etter 90 år.

N-VA får også mellom 20 og 
30 prosent av stemmene over 
hele den nederlandsktalende 
delen av Belgia. Sosialistene 
gjorde det best i mange områder 
i det fransktalende Wallonia og 
i Brussel, selv om sentrumsori-
enterte partiet også gjorde det 
bra noen steder.

vil DElE lanDEt
De Wever ønsker å dele Belgia 
og gjøre landet til en konfødera-
sjon mellom Flandern og Wal-
lonia og krever derfor at Di 
Rupo endrer kurs. Han har stilt 
seg som mål å erobre makten i 
Antwerpen for å bruke det som 
springbrett foran valget på 
nasjonalforsamling om to år. De 
flamske nasjonalistene ønsker 
helst å bryte ut av Belgia. 

SEpaRatE SyStEMER
Det finnes allerede separate par-
tisystemer, og gjennom en rekke 
statsreformer har regionene i 
årenes løp blitt svært atskilte.

– Selv om de er en del av den 
samme staten, gjør staten 
nesten ingen ting per i dag, sier 
seniorforsker Rune Dahl Fitjar 
ved forskningsinstituttet IRIS i 
Stavanger.

Problemet i Belgia er 
Brussel, både nasjonal hoved-
stad og EU-hovedstad. Brussel 
ligger i Flandern, men huser et 
franskspråklig flertall.

– Hadde det ikke vært for 
Brussel, hadde nok Belgia vært 
delt i to, tror Dahl Fitjar.

Selv om søndagens valg 
dreide seg om makten i landets 
by- og kommunestyrer, har val-
ginteressen vært stor, også 
utenfor Belgia. Mange følger 
spent med på stemningen blant 
velgerne med tanke på parla-
ments- og regionalvalget i 2014. 

 (NTB)

i usa
HEIDI TAkSDAL  
SkjESETH

Les mer om  debatten på

valg i usa

20 VERDENDagsavisen
TIRSDAG 16. OkTOBER 2012

nasjonalister vant i antwerpen 
Readership : 49500 
© Dagsavisen 
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning fra

Retriever eller den enkelte utgiver.


