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– TØRSTER
ETTER HEVN
HER BLIR DET
BRÅK: Donald Trump

nominerte Neil Gorsuch
til høyesterettsdommer.
Gorsuch kysser sin kone
Louise under presentasjonen. 
Foto: CAROLYN KASTER, AP

Av RUNA RØED, KARI
AARSTAD AASE og HARALD
BERG SÆVEREID

For under ett år siden
stoppet republikanerne Obamas dommernominasjon. Det har
ikke demokratene
glemt.

– Det er klart at demokratene tørster etter hevn etter at republikanerne trenerte president Barack
Obamas valg av kandidat til høyesterettsdommer, Merrick Garland,
sier førstelektor ved Handelshøyskolen BI, Charles Cooper, til VG.
Trumps nominasjon til høyesterettsdommer faller nemlig ikke
i god jord hos demokratene. Det
er det flere grunner til.
Det siste og niende setet i USAs
høyesterett har stått tomt lenge.
Antonin Scalia, sittende i 29 år og
elleve måneder, døde i februar i
fjor. Han ble 79 år gammel.
Dødsfallet endret hele maktba-

Derfor blir det bråk om
Trumps dommervalg

lansen i en av USAs mektigste institusjoner.

Sitter godt

Dommerne som velges, blir sittende så lenge de ønsker, ofte til de
dør. Presidenten nominerer en ny
dommer som Senatet må godkjenne. Etter Scalias død har det ennå
ikke skjedd.
Obama nominerte Merrick B.
Garland.
Men republikanerne tok et utradisjonelt valg i Senatet. De gikk ut
allerede før Obama hadde nominert, og varslet at de kom til å blokkere den nødvendige godkjenningen i Senatet.
– Jeg kan ikke huske å ha opplevd et tilsvarende skittent spill i
kampen for å få sin kandidat valgt
til en ledig plass i høyesterett. I ti

måneder greide høyrefløyen i det
republikanske partiet å trenere
Obamas valg til kandidat. Det som
nå kommer til å utspille seg av tautrekking, skal bli interessant å følge, sier Cooper til VG.
– Neil Gorsuch – den nominerte
til et stjålet sete, titulerer New York
Times sin leder i går. Samtidig er
det mange profilerte kommentatorer som mener Trumps valg er
det klokeste han har gjort siden
han ble president.
Gorsuch er en uvanlig ung nominert dommer. Med sine 49 år er
han den yngste nominerte på 25
år, og vil trolig bli sittende lenge
hvis han blir valgt.

Meget konservativ

Han gikk i klassen til president Barack Obama på Harvard, har en

doktorgrad i filosofisk jus fra
Oxford og har blant annet jobbet for to høyesterettsdommere tidligere.
Han tolker grunnloven bokstavelig: Gorsuch mener den
skal leses ut fra perspektivet til
dem som skrev den, istedenfor
å være et levende dokument som
skal tolkes ut fra samfunnsendringer og sin tid. Han vil bli en av de
mest konservative dommerne i
høyesterett dersom han blir utnevnt.
Gorsuch jobbet ti år i et høyprofilert advokatfirma i Washington
før han ble hentet til justisdepartementet. I 2006 utnevnte president George W. Bush ham til jobben han nå har ved ankedomstolen
i Colorado, staten der han er født.
Sammen med kona Louise og de
to tenåringsdøtrene Emma og Belinda, bor han i Boulder, Colorado,
der han har hester, kylling og geiter. Han er kjent som en friluftsmann.
En del av tenårene tilbrakte han
i Washington D.C. Familien flyttet

da moren, Anne Gorsuch Buford,
ble hentet dit av president Ronald
Reagan. Hun var den første kvinnen som ble utnevnt som leder for
USAs Natur- og miljøvernbyrå.

Ukjent ståsted

Den nominerte høyesterettsdommeren er kjent som en briljant forfatter av juridiske betraktninger.
Fordi han aldri har hatt politiske
verv før, er hans politiske ståsted
i en del nøkkelsaker ikke kjent.
Han har flere ganger dømt i favør
av religiøs frihet, og vært svært
kritisk til liberale som bruker rettsapparatet i stedet for loven for å
fremme sosiale agendaer som homofile ekteskap og retten til assistert selvmord.
Men Gorsuch bidrar ikke til større mangfold i høyesterett:
I likhet med de fleste medarbeidere Trump har utpekt, er han en
hvit mann. President Obamas to
utnevnelser var begge kvinner,
hvorav en av dem ble den første
latinamerikanske dommer som ble utnevnt.

