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Trumpin kausi 
ohi, 

trumpismin 
aika jatkuu



Disinformaatio

• Perättömät väitteet 
vaalivilpistä ennen 
vaaleja ja niiden 
jälkeen

• Republikaanit tukevat 
väitteitä edelleen

• Valtaosa 
republikaanien 
äänestäjistä sanoo 
kyselyissä vaalien 
olleen vilpilliset



Äänestämisen 
vaikeuttaminen
• Oikeusjuttuja 

äänestämisen 
yksityiskohdista ennen 
2020 vaaleja ja niiden 
jälkeen

• Kymmeniä uusia 
lakeja, jotka 
vaikeuttavat 
äänestämistä tulevissa 
vaaleissa

• Lakimuutoksia 
perustellaan 
vaalivilppiväitteillä



Uhkailu ja 
väkivalta

• Ennen 2020 vaaleja 
hienovaraista

• Capitolin rynnäkkö
• Republikaanit 

vähätelleet rynnäkköä, 
eivät uskalla tuomita 
Trumpia



Puolueen 
sisäinen 

painostus
• Vaaleista vastuussa 

puoluepoliittisesti 
valitut tahot, joita 
Trump painosti vaalien 
jälkeen muuttamaan 
tulosta

• Poliitikkoja painostettu 
tukemaan Trumpia

• Kymmeniä 
lakimuutoksia, jotka 
helpottavat 
painostamista tulevissa 
vaaleissa



Hyökkäykset 
instituutioita 

vastaan
• Trump pyrki 

politisoimaan mm. 
oikeusministeriön ja 
korkeimman oikeuden

• Vaalivilppivalheen 
tukijat pyrkivät 
virkoihin, joissa voivat 
politisoida instituutioita

• Lakimuutokset 
helpottavat 
instituutioita vastaan 
hyökkäämistä



Demokraattisten 
normien 

rikkominen
• Trump ei sitoutunut 

rauhanomaiseen 
vallanvaihtoon tai 
myöntänyt tappiotaan

• Tuki Marjorie Taylor 
Greenelle



Pyrkimys 
salaliittoon vieraan 

vallan kanssa
• Trumpin ensimmäinen 

virkasyyte Ukrainasta
• Trump pyysi Kiinan 

presidentiltä apua
• Trumpin 2020 

kampanjan yhteistyö 
Venäjän agentin 
kanssa 

• Ei tiedossa vastaavaa 
2022 vaalien osalta



Bidenin tavoitteita
• Koronaviruspandemian ja sen 

aiheuttaman talouskriisin 
pysäyttäminen

• Infrastruktuurin korjaaminen 
vähemmistöt huomioiden

• Perheiden yhteiskunnalta saaman 
tuen parantaminen, mm. palkalliset 
vanhempainvapaat ja edullisempi 
päivähoito

• Ilmastonmuutoksen vastaisen 
taistelun tehostaminen

• Maahanmuuttopolitiikan suunnan 
kääntäminen

• Poliisin toimintaa säätelevien lakien 
uudistaminen

• Vaalilainsäädännön uudistaminen

• Yhdysvaltojen kansainvälisen aseman 
palauttaminen



Kongressin 
umpikuja
• Demokraateilla edustajainhuonessa 

niukka enemmistö ja senaatissa 
niukin mahdollinen

• Puoluepoliittinen umpikuja jarruttaa 
kongressin toimintaa ja vaikeuttaa 
tavoitteisiin pääsyä

• Budjettisopumenettely mahdollistaa 
yksittäisen valtion tuloihin tai 
menoihin liittyvän lakipaketin läpi 
viemisen yksinkertaisella 
enemmistöllä

• Demokraatit saavat käyttää kahdesti 
verovuodessa: oikotie muutaman 
ison lakipaketin edistämiseen jos 
kaikki demokraattisenaattorit ovat 
yhtä mieltä

• Yksimielisyys jäänyt haaveeksi, joten 
lainsäädäntätyö umpikujassa

• Tavoitteita ei ole päästy 
toteuttamaan



Ulkopolitiikan 
pettymykset

• Bideniin kohdistui suuret odotukset

• Afganistan-fiasko kova kolaus 
maineelle

• Trumpin kausi aloitti ulkopolitiikassa 
voimakkaan heiluriliikkeen ajan, joka 
vaikeuttaa luottamuksen 
rakentamista ja kauaskantoista 
suunnittelua



Johtopäätös: 
Demokratia 
vaarassa

• Puoluepolittinen 
umpikuja niin 
syvä, että 
kumpikaan puolue 
ei saa keskeisiä 
tavoitteitaan 
toteutettua, 
vaikka sillä olisi 
valta Valkoisessa 
talossa, 
senaatissa ja 
edustajainhuonee
ssa

• Samaan aikaan 
trumpismi 
nakertaa jaettua 
todellisuutta

• Noin neljäsosa 
amerikkalaisista 
pitää väkivaltaa 
ratkaisuna



Kiitos!

maria.annala@fiia.fi

https://www.fiia.fi/henkilo/maria-annala

mailto:maria.annala@fiia.fi

	Slide 1
	Trumpin kausi ohi, trumpismin aika jatkuu
	Disinformaatio
	Äänestämisen vaikeuttaminen
	Uhkailu ja väkivalta
	Puolueen sisäinen painostus
	Hyökkäykset instituutioita vastaan
	Demokraattisten normien rikkominen
	Pyrkimys salaliittoon vieraan vallan kanssa
	Bidenin tavoitteita
	Kongressin umpikuja
	Ulkopolitiikan pettymykset
	Johtopäätös: Demokratia vaarassa
	Kiitos!

