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Lezing: Bankbiljet gaat boven stembiljet

Het Congres besteedt meer tijd aan pietepeuterige wetjes rond creditcards, waar belangen van grote bedrijven mee zijn gemoeid, dan aan de oorlogen die Amerika voert of de economische crisis. Geld domineert de verkiezingen in de VS maar er woedt ook een discussie over de invloed van industriële lobbys op eenmaal gekozen Congresleden. Een van de helderste stemmen in dit debat is die van de jurist Lawrence Lessig. Hij werd bekend als activist voor een meer beperkt auteursrecht en heeft nu een boek geschreven over corruptie in het Congres, Republic, Lost.

In een recente spreekbeurt bij Google vat Lessig zijn boek origineel samen, met elke paar seconden een accent via de Powerpoint. Politici handhaven opzettelijk het 'tijdelijke' karakter van bepaalde wetten, om lobbyïsten een reden te geven regelmatig de portemonnee te trekken. Niet alleen is de aandacht van Congresleden te koop, ook azen de meeste zelf op een lucratief baantje als lobbyïst, en de helft krijgt dat ook. Meetbaar gevolg, aldus Lessig, is dat de besluitvorming de wensen van de rijksten volgt. Een ander meetbaar gevolg is dat nog maar 9% van de Amerikanen vertrouwen heeft in het Congres - minder dan koning George ten tijde van de Onafhankelijkheidsverklaring. Dan doet Obama het nog altijd beter.

Vandaag primaries in Florida. Als je nog illusies wilt koesteren over Amerikaanse politici, laat dit betoog van Lessig dan links liggen. (57:19)

http://www.youtube.com/watch?v=Ik1AK56FtVc		BEELD 7:27


Reportage: Kandidaat met laars als hoed

Behalve Republikeinse en Democratische kandidaten zijn er altijd een hele hoop onafhankelijke mededingers. De meeste zijn en blijven onbekend maar Vermin (=ongedierte) Supreme hoef je maar één keer te zien en je vergeet hem nooit meer. Voert campagne voor gezond tandvlees en verplicht poetsen. (5:42)

http://www.youtube.com/watch?v=DFXXAuDK1Ao		BEELD 2:19


Humor: Shit Politicians Say

Het eindeloze 'meme' dat begon met Shit Girls Say heeft nu ook een variant over politici. Flitsende montage met een acteur in de rol van presidentskandidaat, die in allerlei situaties campagnecliché's opboert. Van "Together we can make America great again." tot en met "I'm a Washington outsider." (1:17)

http://www.youtube.com/watch?v=u4XpeU9erbg		BEELD 0:46


Satire: Bombardeer ze met puppies

Cain, Bachmann en Huntsman zijn eruit maar Muppet-kandidaat Marvin E. Quasniki voert  nog fel campagne. Onder andere voor kolonisatie van de Maan en vrede in het Midden-Oosten door een bombardement met schattige hondjes. Let op zijn verkiezingscommercial en zijn verrassende debattechniek. (9:54)

http://www.youtube.com/watch?v=MUdSiHPmNZA		BEELD 0:34
http://www.youtube.com/watch?v=zAeGCkmZVOg
http://www.youtube.com/watch?v=8vLPKZ-P2QI
http://www.youtube.com/watch?v=Mn8lbkWFclg

