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1 JOHDANTO

Poliittisuus yhteiskunnassa on normaali ja ideaali tila,  joka pitää tervettä debattia yllä. Eri 

toimijoiden  välillä  kuuluu  vallita  tietty  jännite,  jotta  parlamentarismin  hallitus/oppositio-

asetelma  toteutuisi.  Ilman  erilaisia  näkemyksiä  ja  asioiden  punnitsemista  yhteiskunnassa 

vallitsisi epämääräinen konsensus, josta poliittiset linjat ja eri arvomaailmat eivät erottuisi. 

Konsensuksen vastakohtana on pitkälle kehittynyt polarisaatio,  joka voi olla yhteiskunnan 

toiminnan  kannalta  haitallista.  Optimaalisinta  olisi  siis  löytää  kultainen  keskitie  ja 

voimatasapaino.

Tässä  tutkielmassa  pyrin  vastaamaan  kahteen  polarisaatioon  liittyvään 

tutkimuskysymykseen. Ensimmäinen kysymys on: mitkä tekijät vaikuttavat yhdysvaltalaisen 

yhteiskunnan polarisoitumisen taustalla?  Toinen on jatkokysymys ensimmäiseen:  millaiset 

vaikutukset polarisaatiolla on demokratialle?  Mielenkiinto ensimmäistä kysymystä kohtaan 

nousi Yhdysvaltain hyvin sekavalta vaikuttavasta poliittisesta tilasta, jossa kaksi pääpuoluetta 

eivät  ulkopuolisen  silmin  tunnu  löytävän  minkäänlaista  yhteistä  poliittista  säveltä.  Eri 

näkemyksiä on toki ollut puolin ja toisin aina – mikä debattiin ja politiikkaan kuuluukin – 

mutta  erityisesti  kahden  viime  vuosikymmenen  aikana  tapahtunutta  poliittisen  tilanteen 

eskaloitumista ja puolueiden välien kiristymistä ei ole voinut olla huomaamatta. Kiristyneen 

tilanteen johdosta heräsi mielenkiinto selvittää poliittisen, ja edelleen myös yhteiskunnallisen, 

kahtiajakautumisen taustasyitä. Koska poliittinen polarisaatio vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja 

sen  toimintakykyyn,  toinen  tutkimuskysymys  sen  vaikutuksesta  demokratialle  seurasi 

luontevasti ensimmäistä tutkimuskysymystä. Julkisesti esillä olleet kysymykset Yhdysvaltain 

demokratian  tilasta,  populismin  noususta  ja  äänioikeuden  käyttöön  liittyvistä  haasteista 

antoivat syyn paneutua myös tähän aiheeseen.



Pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiin tulkitsemalla lähihistorian poliittista debattia ja 

yhteiskunnallista  tutkimuskirjallisuutta.  Kiintopisteinä  toimivat  Barack Obaman ja  Donald 

Trumpin hallintokaudet, jotka kumpikin omalla tavallaan jakoivat yhteiskuntaa poliittisesti. 

Obama  demokraattina  ja  ensimmäisenä  mustaihoisena  presidenttinä  harjoitti  liberaalia 

politiikkaa,  mikä  poliittisessa  oikeistossa  aiheutti  vastarintaa.  Paljolti  tämän  vastustuksen 

voimalla Trump nostatti itsensä esiin populistisella ja demagogisella retoriikalla, ja onnistui 

lopulta nousemaan presidentiksi. Osa tutkimusaineistosta liittyykin Trumpin kannanottoihin 

puheiden,  lausuntojen  ja  twiittien  muodossa.  Näitä  kannanottoja  pyrin  tulkitsemaan 

tutkimusdebatin  ja  teoreettisen  kirjallisuuden  valossa.  Twiittien  tulkintaan  on  liittynyt 

saatavuuden ongelma: Twitterin suljettua Trumpin käyttäjätilin tammikuussa 2021 (Collins & 

Zadrozny, 2021), hänen presidenttikaudelta peräisin olevia ja sitä vanhempia viestejä on ollut 

mahdollista löytää vain kommenttikirjallisuudesta.

Teoreettisen  näkemyksen  yhteiskunnallisen  polarisaation  taustalle  tuovat  Carl 

Schmittin  ja  George  Lakoffin  näkökulmat.  Tutkijat  ovat  eri  aikakausilta  ja  edustavat  eri 

tieteenaloja,  mutta  molempien  kautta  yhteiskunnan  kahtiajakautuneisuutta  voi  tarkastella 

omina  kokonaisuuksinaan  eri  näkökulmista.  Schmitt  konservatiivisena  politiikan 

teoreetikkona  näki  konsensuksen  epäpoliittisena  liberaalin  rappion  tilana,  kun  taas 

polarisaation  idean  taustalla  vaikuttava  ystävä/vihollinen-erottelu  oli  hänen  mielestään 

poliittisuuteen  kuuluva  luonnollinen  tila.  Taustaltaan  liberaalin  Lakoffin  näkemykset 

edustavat  Yhdysvaltain  kulttuuriarvoteoriaa,  jossa  yhteiskunnan  toimintojen  ja 

polarisoitumisen  taustalla  vaikuttavat  erilaiset  moraalikäsitykset  ja  niihin  liittyvät 

perhemallit. Lakoff ei varsinaisesti ota kantaa minkään poliittisen suunnan rappiollisuuteen. 

Sen sijaan hän paneutuu eri aatesuuntien maailmankatsomusten taustalla vaikuttaviin syihin.

Carl  Schmitt  (1888–1985)  oli  saksalainen  valtiosääntöoikeuden  ja  valtio-opin 

teoreetikko, joka tuli tunnetuksi liberalismin, parlamentaarisen demokratian ja kansainvälisen 

liberalismin  kriitikkona.  Schmittin  merkittävimpiä  teoksia  ovat  muun  muassa  Poliittinen 

teologia (1922), jossa hän määritteli suvereenin käsitteen, ja Poliittisen käsite (1927), jonka 

mukaan  kaikki  poliittisuus  perustuu  ystävän  ja  vihollisen  väliseen  erotteluun. 

Tutkijayhteisössä  Schmitt  joutui  toisen  maailmansodan  jälkeen  epäsuosioon 

kansallissosialistisen taustan ja natsipuolueeseen kuulumisen takia, eikä voinut enää jatkaa 

akateemista  uraansa  saksalaisissa  yliopistoissa.  Hän  kuitenkin  osallistui  tämänkin  jälkeen 
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yhteiskunnalliseen  keskusteluun  ja  julkaisi  kirjoittamiaan  teoksia  1950-  ja  1960-luvuilla. 

Kiistanalaisesta  taustastaan  huolimatta  häntä  pidetään  edelleen  merkittävänä  poliittisena 

ajattelijana. (Vinx, 2019.)

George  Lakoff  (synt.  1941)  on  yhdysvaltalainen  kognitiivisen  kielitieteen 

emeritusprofessori  ja  tutkija,  joka  on  tullut  tunnetuksi  erityisesti  metaforia  ja  ihmisen 

ajattelua  yhdistävästä  teoriastaan.  Lakoff  on  kirjoittanut  runsaasti  kielitieteeseen  liittyvää 

kirjallisuutta, jota voidaan soveltaa myös politiikan tutkimuksessa. (Fampeople, 2019.) Tässä 

tutkielmassa hänen teoksistaan on siteerattu kirjoja Don’t Think of an Elephant! Know Your 

Values and Frame the Debate. Essential Guide for Progressives (2004), jossa tutkitaan kielen 

ja semantiikan vaikutusta ajatteluun,  sekä Moral Politics: How Liberals and Conservatives 

Think (2016),  joka  tarkastelee  moraalikäsitysten  roolia  yhteiskunnan  rakenteissa. 

Ajattelultaan liberaali Lakoff osallistui vuosien 2003–2008 aikana edistyksellisiä poliitikkoja 

tukeneisiin  asiantuntijaryhmiin,  joissa  kehitettiin  metaforiin  ja  semantiikkaan  perustuvaa 

ajattelua (Fampeople, 2019).

Tutkimustapana tässä tutkielmassa on lukea poliittista lähihistoriaa teoreettisen tiedon 

valossa,  tutkimuskirjallisuuden  kanssa  keskustellen  ja  Yhdysvaltain  demokratiakehitystä 

tulkiten.  Schmittin  ja  Lakoffin  teorioiden  pohjalta  tarkastelen  Yhdysvaltojen 

yhteiskunnallisia  jännitteitä,  joiden  taustalla  vaikuttaa  väestörakenne  ja  rodullinen 

eriarvoistaminen,  jonka  juuret  johtavat  maan  historiaan  orjuutta  ja  segregaatiota 

harjoittaneena valtiona. Jännitteitä lisää demografian voimakas muutos, mikä on kääntämässä 

väestörakenteen  toisinpäin.  Yhdysvaltoja  dominoinut  valkoinen väestö  on  tulevaisuudessa 

joutumassa sen seurauksena vähemmistöasemaan, mikä tarkoittaa muutoksia myös poliittisiin 

voimasuhteisiin.  Yhteiskunnallisen muutoksen lisäksi muutokset maailmanpolitiikassa ovat 

vähentäneet  Yhdysvaltojen  roolia  ja  asemaa  johtavana  valtiona.  Pelko  poliittisen  aseman 

menettämisestä  on  nostattanut  nostalgista  kaipuuta  menneisyyden  suuruuden  aikoihin. 

Tyytymättömyys  nykytilannetta  ja  liberaalia  politiikkaa  kohtaan  on  antanut  voimaa 

populistisille liikehdinnälle, mikä on siirtänyt keskustaoikeistoa lähemmäs oikeata poliittista 

laitaa. Tämän seurauksena polarisaatiokehitys on voimistunut.

Demokratia  ei  ole  itsestäänselvyys;  sen olemassaoloa  tulee  varjella.  Antiikin ajoista 

lähtien  eri  yhteiskuntamuodot  ovat  kiertäneet  kehää;  mikään  ei  ole  ollut  lopullinen 
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hallintomalli. Ajan myötä kansa kyllästyy hallintoon tai hallintomalliin, minkä seurauksena 

hallitseva  eliitti  –  tavalla  tai  toisella  –  syrjäytetään,  ja  tilalle  tulee  jotakin  muuta. 

Tyytymättömyyden yleensä laukaisee yhteiskunnan eriarvoistuminen, mikä Yhdysvaltojenkin 

polarisoitumisen ja kiristyneen tilanteen taustalla vaikuttaa. Tämän takia tutkimuskysymykset 

polarisoitumisesta  ja  demokratiakehityksestä  kietoutuvat  niin  oleellisesti  yhteen,  että  niitä 

tulee käsitellä yhtenä kokonaisuutena.
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2 POLARISAATION TEORIA

Polarisaatioon  johtavia  ja  sen  taustalla  vaikuttavia  tekijöitä  voidaan  tarkastella  erilaisista 

teoreettisista  näkökulmista.  Ensimmäisessä osiossa  käyn  läpi  klassista  Carl  Schmittin 

poliittisen  käsitteen  teoriaa  ystävän  ja  vihollisen  välisestä  erottelusta.  Teoriaa  mukaillen 

debatti  syntyy eri entiteettien välisestä jännitteestä,  jota ilman ei olisi olemassa poliittista. 

Vallitsevaa  konsensuksen  ja  harmonian  tilaa  ei  voi  olla,  koska  politiikka  ja  poliittinen 

dialektiikka menettäisi silloin merkityksensä ja jännitteensä. Entiteettien välinen erottelu voi 

muuttua  ongelmalliseksi  intensiteetin  voimistuessa,  jolloin  poliittinen  syvenee  kahtia 

jakavaksi polarisaatioksi.

Poliittisen  jännitteen  taustalla  vaikuttavat  erilaiset  maailmankatsomukset  ja 

moraalikäsitykset,  joita  jälkimmäisessä  osiossa  tarkastellaan  George  Lakoffin  näkemysten 

pohjalta.  Konservatiivien  ja  liberaalien  maailmankuvat  poikkeavat  monessa  suhteessa 

toisistaan  merkittävästi,  mikä  luo  schmittiläisen  ystävän  ja  vihollisen  välisen  asetelman. 

Vastakkainasettelun taustalla on moraali: mitä pidetään oikeana ja vääränä. Moraalikäsitykset 

heijastuvat  ruohonjuuritasolla  eri  perhemalleihin  ja  kotikasvatukseen  –  ja  edelleen  koko 

yhteiskunnan rakenteeseen.

2.1 Carl Schmitt: poliittinen

Schmittin (2015, 40) mukaan eri entiteettien välille syntyy ystävä/vihollinen-erottelu,  joka 

luo  poliittisen.  Tällainen  antagonismi  on  Schmittin  teoriassa  luonnollinen  tila,  jota  ilman 
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vallitsisi epäluonnollinen liberaalin konsensuksen tyhjiö. Teoreettisesti eri toimijoiden välillä 

tulee vallita myös reaalinen fyysisen taistelun ja kuoleman mahdollisuus, jotta poliittinen voi 

syntyä  (Ojakangas,  2004,  71).  Käytännössä  väkivallan  tekijä  toteutuu  harvoin,  mutta 

toteutuessaan  se  tarkoittaa  poliittisen  ylittämistä.  Mitä  suurempi  jännite  on,  sitä 

intensiivisempi  on poliittinen.  Poliittinen  voi  syntyä ainoastaan  kollektiivisten  toimijoiden 

välille  –  ei  koskaan yksittäisten  yksilöiden (emt.,  2015,  33).  Pystyäkseen määrittelemään 

vihollisen, toimijan tulee olla suvereeni. 

Weberläisittäin  ajateltuna  valtio,  jolla  on  väkivallan  monopoli,  voidaan  nähdä 

suvereenina toimijana.  Schmittin  mukaan  suvereenina  voidaan  pitää  toimijaa,  joka  omaa 

riittävän statuksen pystyäkseen itsenäisesti  määrittelemään ystävän ja  vihollisen  entiteetit. 

Suvereenilla  entiteetillä  on  tarvittaessa  myös  valta  päättää  sodasta  vihollista  vastaan. 

(Ojakangas, 2004, 66.) Oleellinen ominaisuus suvereenille toimijalle on valta tehdä poikkeus 

säännöstä,  mikä  käytännössä  tarkoittaa  toimijan  olevan  voimakkaimpana  entiteettinä  lain 

yläpuolella (Schmitt,  1997, 55; Mouffe, 1999, 9). Valta tehdä  päätös ystävän ja vihollisen 

välillä  luo  subjektiivisesti  suvereenin  toimijan  yhtenäisyyden  ja  ykseyden,  samoin  kuin 

poliittisen käsitteen (Schmitt, 2015, 48–49).

Yhteisöjen  ollessa  luonnollisesti  heterogeenisiä  ja  epätasa-arvoisia  entiteettejä, 

yhteiseksi uhaksi koettu ulkoinen vihollinen voi olla samaistava ja yhdistävä tekijä (Schmitt, 

2015, 33). Samaa logiikkaa käänteisesti soveltaen: jos ystävä/vihollinen-erottelu on riittävän 

intensiivinen  yhteisön  sisällä,  poliittisesta  voi  seurata  yhteisön hajoaminen  tai  sisällissota 

(emt., 37).

Pluralistinen  valtioteoria  kyseenalaistaa  suvereniteetin  ja  valtion  ykseyden.  Teorian 

mukaan  valtio  pitää  sisällään  erilaisia  itsenäisiä  toimijoita,  joiden  välille  voi  syntyä 

ystävä/vihollinen-erottelu.  (Schmitt,  2015,  50.)  Tällaisia  toimijoita  voivat  olla 

kansalaisjärjestöt,  uskonnolliset  yhteisöt  ja  poliittiset  puolueet.  Jotta  yhtenäisyys  ei 

vaarantuisi sisäisen poliittisen intensiteetin kasvaessa, tulisi valtion ylimpänä ja suvereenina 

toimijana  tunnistaa  poliittiset  viholliset  itsessään.  Jos  valtio  ei  toimi  niin,  voi  se  johtaa 

yhtenäisyyden menetykseen ja valtion hajoamiseen. (emt., 51–52; Ojakangas, 2004, 78–79.) 

Hajoamisen ja sisällissodan myötä katoaisi myös suvereniteetti ja poliittinen.
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2.1.1 Ystävä ja vihollinen

Poliittisen aseman ja voimatasapainon määrittämiseksi suvereenille entiteetille on oleellista 

kyetä  itsenäisesti  erottamaan  ystävät  ja  viholliset  toisistaan.  Vastakkainasettelu  yleensä 

johtuu pohjimmiltaan jostakin muusta kuin poliittisesta toiminnasta:  kulttuurisidonnaisesta, 

eettisestä,  etnisestä  ja  taloudellisesta  antagonismista  voi  syntyä  ystävä/vihollinen-erottelu, 

josta tulee poliittinen (Schmitt, 2015, 31–32; Ojakangas, 2004, 63–64).

Vaikka henkilökohtaisella  tasolla  tiettyä  ihmisryhmää ei  pitäisi  ystävänä,  heidät  voi 

nähdä poliittisina ystävinä – tai yksinkertaisesti ei-vihollisena – vihollisuuden ulkopuolella 

olevana entiteettinä  (Schmitt,  2015, 70).  Tämä ei välttämättä  tarkoita  sitä,  että  poliittinen 

ystävä olisi hyvä entiteetti tai samanlainen kuin itse. Kollektiivisesti tietyn yhteisön sisällä 

ystäväksi voidaan mieltää kaikki, mikä yhdistää sen jäseniä jotakin yhteisesti koettua ulkoista 

uhkaa vastaan (emt.,  33). Ulkoisen toimijan ei tarvitse olla väkivaltainen uhkatekijä,  vaan 

pelkkä  tavallisuudesta  ja  totutuista  normeista  poikkeaminen,  tai  omaa  elämäntapaa  ja 

kulttuuria uhkaava toiminta, voidaan mieltää vihollisen tunnusmerkiksi (Ojakangas, 2004, 22, 

28–29). Yhteinen vihollinen on siis yhteisön identiteetin perusta, joka yhdistää ja määrittää 

ystävät; ei-viholliset.

Schmittin  näkemyksen  mukaan  kansalaiset  heterogeenisenä  entiteettinä  eivät  pysty 

kollektiivisesti  määrittelemään  tai  tunnistamaan  yhteistä  vihollista.  Sen  sijaan  mielikuva 

vihollisesta tulee yläpuolelta, suvereenin entiteetin määrittelemänä. (Ojakangas, 2004, 102.) 

Vihollisen statusta ei voi ennalta määritellä tiettyjen kriteereiden mukaan, vaan vihollista voi 

edustaa mikä tahansa ryhmä, jonka poliittinen vastakohta muuttuu riittävän voimakkaaksi. 

(Schmitt, 2015, 42.) Mitä suurempi tämä rakennettu ero entiteettien välillä on, sitä suurempi 

on poliittinen jännite.  Intensiteetin  kasvaessa poliittinen muuttuu polarisaatioksi,  mikä voi 

olla poliittisen debatin kannalta haitallista.

Poliittiseksi viholliseksi miellettyä vastapuolta ei tarvitse henkilökohtaisesti vihata tai 

pitää  pahana  entiteettinä  (Schmitt,  2015,  14,  34).  Toisaalta,  kärjistyneessä  tilanteessa 

poliittinen  voidaan  ylittää,  jolloin  vihollinen  kuvataan  demonisena  epäihmisenä,  jonka 

tuhoaminen on oikeutettua (Ojakangas, 2004, 64). Tällöin poliittinen on jo ylittynyt taistelun 
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mahdollisuuden määrittämään käyttäytymiseen, mikä voidaan tulkita poliittiseksi tosipaikaksi 

eli sotatilaksi (emt., 2015, 40, 42).

Talouteen  tai  eettisyyteen  perustuvat  yhteenliittymät  muodostavat  poliittisen 

ystävä/vihollinen-jaon.  Tarpeeksi  voimakkaana taloudelliset  tai  eettiset  vastavoimat  voivat 

synnyttää luokkataistelun, joka rikkoo valtion ykseyden (Schmitt,  2015, 42–43). Ykseyden 

rikkoutuessa  oikeiston  ja  vasemmiston  jako  muodostaa  luokkavihollisen  asetelman,  jossa 

toista  osapuolta  voidaan  kohdella  todellisena  vihollisena.  Kun  vastavoimat  voimistuvat 

tarpeeksi, voivat ne itsenäisesti päättää sodasta, jolloin niistä muodostuvat erilliset suvereenit 

ykseydet. (Ojakangas, 2004, 64–65.) Valtion sisällä tämä voi tarkoittaa sisällissodan uhkaa.

Jos kansa, tai osa siitä, ei enää näe toista osapuolta vihollisena, tulkitaan se Schmittin 

mukaan  vihollisen  puolelle  siirtymiseksi.  Hänen  mukaansa  depolitisointia  ei  voi  tehdä 

yksipuolisesti  julistamalla  ystävyyttä  tai  riisumalla  itsensä  aseista.  (Schmitt,  2015,  58.) 

Poliittisesti  epäsuhtainen  asetelma  ei  ole  realistinen,  koska  ihminen  on luontaisesti  paha, 

minkä  johdosta  sisäänrakennettu  ystävä/vihollinen-asetelma  voi  aktivoitua  koska  tahansa 

(Ojakangas,  2004,  87).  Hyvinä  ja  rauhallisina  aikoina  ihminen  helposti  tuudittautuu 

illuusioon vaarantumattomasta rauhasta (emt., 2015, 73).

2.1.2 Liberalismi

Liberalismin  Schmitt  näkee  uhkana,  joka  depolitisoinnin  kautta  pyrkii  hajottamaan 

ystävä/vihollinen-erottelun. Poliittisen vastakkainasettelun ollessa välttämätön osa poliittista 

debattia,  liberalistinen  utopia  pyrkii  neutraloimaan  ja  häivyttämään  mielipiteiden 

moninaisuuden antagonismia (Ojakangas, 2004, 88; Mouffe, 1999, 78, 83). Schmittin (2015, 

77)  mukaan  liberalistisen  retoriikan  taustalla  on  kuitenkin  aina  poliittinen  merkitys. 

Näennäinen  ja  luonnoton  depolitisointi  ei  johda  rauhan  tilaan,  vaan  kärjistää  lopulta 

jännitteitä entisestään, koska poliittisuus on potentiaalisesti aina olemassa ihmisessä itsessään 

(Mouffe, 1999, 47; emt., 2015, 86). 

Liberalismi pyrkii poleemisesti vapauteen valtiosta, kun taas ystävä/vihollinen-erottelu 

kuuluu  valtion  entiteettiin  (Schmitt,  2015,  81).  Näennäisen  epäpoliittisesta  luonteesta 
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huolimatta  Schmitt  näkee  liberalismin  ja  depolitisoinnin  intensiivisenä  poliittisena 

toimintana, mikä voi johtaa suvereenin valtioauktoriteetin rappeutumiseen (Ojakangas, 2004, 

88–90; Mouffe, 1999, 198). 

Liberaalin ajattelun sivuuttaessa valtion ja politiikan siirrytään kaksinapaisuuteen, jossa 

etiikka ja talous toimivat poliittisina vastapooleina. Tällöin liberalismissa yksityinen pääoma 

muodostaa  keskipisteen,  jolloin  poliittinen  taistelu  muuttuu  taloudellisessa  sfäärissä 

kilpailuksi ja eettisellä tasolla debatiksi.  (Mouffe, 1999, 198; Schmitt,  2015, 78–79.) Näin 

ollen taloudellinen kilpailija voidaan mieltää myös poliittiseksi viholliseksi.

2.1.3 Pluralistinen valtioteoria

Pluralistinen valtioteoria kiistää poliittisen suvereeniuden ja valtion ykseyden. Sen mukaan 

yksinapaisuuden sijaan valtio toimii erilaisilla sosiaalisilla tasoilla, jotka voivat edustaa eri 

toimijoita  ja  aatteellisia  suuntauksia,  kuten  uskontoja,  taloutta,  liberalismia  ja  sosialismia 

(Schmitt,  2015,  50).  Se  perustuu  ajatukseen,  että  yhtenäisen  valtion  ykseyden  sijaan 

yhteiskunnan  toiminta  on  individualistista  ja  liberalistista,  missä  eri  kerrokset  palvelevat 

yksilöä  (emt).  Jos  valtio  menettää  suvereenin  ykseytensä,  itsenäiset  sosiaaliset  entiteetit 

omaksuvat  todennäköisesti  päätöksentekijän  roolin,  jolloin  ne  alkavat  ajamaan  omia 

intressejään (Mouffe, 1999, 200).

Teoria  kiistää  valtion  ykseyden,  koska  yksilö  voi  edustaa  samanaikaisesti  erilaisia 

sosiaalisia  sidoksia  ja  olla  osallisena  toisensa  vastakkaisena  entiteetteinä  näkevissä 

ryhmittymissä,  jotka  voidaan  kokea  poliittisena  vihollisena  voimakkaan  vastakkaisen 

jännitteensä johdosta. Näitä voivat olla uskonnolliset, kansalliset ja ammattiyhdistysliikkeen 

tyyppiset yhteenliittymät. (Schmitt, 2015, 46–49.)

Valtio  monopolientiteettinä  muodostaa  kuitenkin  yhteiskunnan,  jonka  kanssa  ja 

alaisuudessa  muut  yhteenliittymät  toimivat  ja  kilpailevat  (Schmitt,  2015,  49).  Rakenteen 

monimutkaisuudesta  johtuen  valtion  ykseys  perustuu  sosiaaliseen  moninaisuuteen  eli 

sisäiseen pluralismiin  (Mouffe,  1999, 201).  Potentiaalinen  mahdollisuus  ystävä/vihollinen-

erotteluun luo yhteisössä ykseyden, jota ilman ei olisi olemassa poliittista (emt., 2015, 50).
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2.1.4 Talouden valta

Yhteiskunnan  toimiessa  vakailla  taloudellisilla  rakenteilla,  talouden  toimintojen  kautta 

voidaan tarvittaessa vaikuttaa poliittisesti ei-toivottuihin tekijöihin. Talouden piirissä toimiva 

tekijä voidaan taloudellisia sanktioita hyväksi käyttäen joko taivuttaa haluttuun suuntaan tai 

vaihtoehtoisesti sulkea kokonaan pois vallitsevista rakenteista. (Schmitt, 2015, 55.) Schmittin 

mukaan talouden valta on yhtä tehokas kuin poliittinenkin valta, mutta taloudella ei ole samaa 

yhteiskunnallista vastuuta tai näkyvyyttä kuin poliittisella vallalla (Ojakangas, 2004, 88).

Talouteen perustuvassa imperialismissa vastustajaa ei enää kutsuta viholliseksi, vaan se 

voidaan sanktioilla sulkea lain tai jopa ihmiskunnan ulkopuolelle. Propaganda-asetta hyväksi 

käyttäen taloudellinen valta-asema voidaan näin ollen turvata. Epäpoliittiselta vaikuttavassa 

järjestelmässä  palaudutaan  kuitenkin  lopulta  poliittisen  logiikkaan  ja  ystävä/vihollinen-

erottelun kaksinapaisuuteen. (Schmitt, 2015, 86–87.)

2.2 George Lakoff: moraali

George  Lakoff  näkee,  että  yhteiskunnan  kaksijakoisuuden  taustalla  vaikuttavat  erilaiset 

moraalikäsitykset.  Konservatiivien  ja  liberaalien  arvomaailmat  poikkeavat 

moraalikäsityksiltään oleellisesti, ollen monessa suhteessa toistensa vastakohdat. Tästä syystä 

vastakkaisten arvomaailmoiden  ymmärtäminen  tai  hyväksyminen  on  hyvin  haasteellista. 

Moraalikäsitykset muodostavat kehykset, jotka ohjaavat kotikasvatusta ja eri perhemalleja, 

vaikuttaen edelleen koko yhteiskunnan rakenteeseen.

Hyvinvointi voidaan ymmärtää metaforana rahalliselle omaisuudelle, josta ollaan joko 

velkaa  tai  sen  velkojana.  Lakoffin  (2016,  46)  mukaan  moraalikäsitys  on  rinnastettavissa 

hyvinvointiin liittyvään vaihtotalouteen, jossa toinen osapuoli hyvittää toisen hyvän teon, ja 

päinvastoin.  Sosiaalisessa  kanssakäymisessä  tarkoitus  on  tasata  moraaliset  tilit  siten,  että 

toiselle  ei  jäädä  velkaa.  Talouden  metafora  rinnastaa  omaisuusvelkojen  maksamatta 

jättämisen yhtä lailla vastuuttomaksi toiminnaksi kuin moraalisenkin velkaantumisen (emt., 

47). Talouteen liittyviä metaforia käytetään kognitiivisena vaikutuskeinona.
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Moraalikäsityksen  rinnastamisesta  hyvinvointiin  voidaan  johtaa  yksinkertainen 

analogia; terve mieluummin kuin sairas tai vahva mieluummin kuin heikko (Lakoff, 2016, 41–

42).  Vahva on siis  moraalikäsityksessä  positiivinen  tekijä,  kun  heikko vastaavasti  on  sen 

negaatio,  mikä  voi  olla  seurausta  epämoraalisesta  toiminnasta.  Vahvuus  voidaan  täten 

käsitteistää moraalin metaforana. Konservatiivit  ja liberaalit  käyttävät yhtäläisesti moraalia 

kuvaavia  käsitteellisiä  metaforia,  mutta  eri  ryhmillä  on  erilaiset  arvojärjestykset 

moraalikäsityksissä  (emt.,  394).  Jako  konservatiiveihin  ja  liberaaleihin  ei  kuitenkaan  ole 

yksiselitteinen: välille sijoittuu molempien moraalikäsitysten soveltajia.

2.2.1 Konservatiivien moraalikäsitys

Konservatiivien  moraaliarvojärjestyksessä  päällimmäisenä  on  moraalinen  vahvuus  ja 

ryhdikkyys.  Ihminen  on  syntyjään  heikko  olento,  joka  tarvitsee  kuria  ja  ojennusta 

kehittyäkseen moraaliltaan vahvaksi yksilöksi (Lakoff, 2016, 71). Henkisesti voimakkaalla 

ihmisellä  on  vahva  itsekuri  ja  valmiudet  vastustaa  perisyntejä,  jotka  voivat  moraalin 

metaforan  mukaan  syöstä  heikkoluonteisen  ihmisen  pahuuteen.  Heikon moraalikäsityksen 

omaava  henkilö  on  taipuvainen  jättämään  moraalisen  velkansa  maksamatta,  ollen  siten 

vahingollinen koko yhteisölle. Koska konservatiivisen ajattelun mukaan vaikeudet ja haasteet 

karaisevat ihmisen luonnetta, rankaiseminen nähdään hyväksyttävänä toimintamallina, jolla 

moraalisesti heikko yksilö ohjataan takaisin konservatiivisen moraalin tielle (emt., 72). 

James Dobsonin mukaan tiukka kuri  on otettava  huomioon jo lasten  kasvatuksessa, 

jotta  lapsesta  ei  kehittyisi  läheisiään  epäkunnioittavasti  kohteleva  itsensä  herra  (Dobson, 

1992, Chapter 2). Ilman ulkopuolista ohjausta ja kuria heikon moraalin omaava ihminen on 

myöhemmin elämässään altis lankeamaan pahuuden voimien alla. Näitä voimia kohtaan ei 

vahvan moraalin mukaisessa ajattelussa tule kokea minkäänlaista empatiaa; pahuutta vastaan 

on moraalinen oikeus taistella (Lakoff, 2016, 74).

Evankelista James Dobson on konservatiivi, joka on vuosien ajan esiintynyt tuhansilla 

radiokanavilla ja myynyt miljoonittain kirjoittamiaan ja julkaisemiaan teoksia, jotka kaikki 

perustuvat tiukan konservatiivisen moraalikäsityksen mukaisiin kasvatusmetodeihin. Hänen 

teorian  pohjana on  ankaran  isän malli,  joka  perustuu  kolmeen  kasvattajan 
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perusvelvoitteeseen: perheen suojelemiseen maailman pahuutta vastaan, perheen tukemiseen 

alati  kilpailuhenkisessä maailmassa,  sekä oikean ja  väärän eron opettamiseen jälkeläisille. 

Lakoffin tulkinnan mukaan Dobsonin oletusarvo on, että maailma on itsessään paha, joten 

siellä tulee pärjätä vahvan moraalikäsityksen mukaisilla opeilla. Samoin perisynnin käsitteen 

mukaisesti  lapsi  on syntymästään  paha,  joten  häntä tulee  vanhemman kurinpidolla  ohjata 

oikeaan suuntaan. (Lakoff, 2004, 6–7.)

Vahvan  moraalin  malli  suosii  rankaisua  heikkojen  yksilöiden  ohjaamisessa,  mutta 

toisaalta heikompiosaisten kansanosien sosiaalitukia ja vähemmistöjen aseman puolustamista 

pidetään epämoraalisena (Lakoff, 2016, 180–81). Tämän ajattelun taustalla vaikuttaa sama 

moraalinen malli,  jonka mukaan yksilöllä on vastuu itsestään ja omasta menestymisestään. 

Jos  henkilöllä  ei  ole  riittävästi  itsekuria  pystyäkseen  ohjaamaan  itsenäisesti  elämäänsä 

oikeaan suuntaan, epäonnistuminen ja pahuuden voimien edessä lankeaminen on vain omaa 

syytä ja seurausta heikosta moraalista. Epäonnekas kohtalo on siten täysin ansaittu (emt., 74–

75). Zev Bar-Lev puolestaan väittää, että konservatiivit eivät ajattele näin suoraviivaisesti. 

Hänen  mukaansa  konservatiivit  lähinnä  kritisoivat  kalliita  ja  tehottomia  sosiaaliohjelmia, 

joiden varaan avuntarvitsijat jäävät usein pysyvästi. (Bar-Lev, 2007, 468.)

Normeista  poikkeavaa  vapaamielistä  käyttäytymistä  pidetään  epämoraalisena 

hapatuksena ja uhkana konservatiiviselle yhteisölle.  Monikulttuurisuus sopii tähän samaan 

poikkeamaan,  sillä  vaihtoehtoiset  käyttäytymismallit  nähdään  moraalikäsityksen  kannalta 

haitallisina.  Tämän  johdosta  konservatiivisessa  mallissa  on  moraalinen  oikeus  erottaa 

fyysisesti  monikulttuuriset  alueet  tai  yhteisöt  muusta  populaatiosta.  (Norris  &  Inglehart, 

2019, 71–72; Lakoff, 2016, 93–94, 228.) Tätä periaatetta on käytetty hyväksi populistisessa 

retoriikassa,  jossa  vieraita  kulttuureja  ja  valtioita  on  demonisoitu  oman  aseman 

pönkittämiseksi.  Voimakkaalla  me  ja he -vastakkainasettelulla  luodaan  ksenofobinen 

ilmapiiri, jolla vahvistetaan omaa yhteisöä.

Konservatiivisessa vahvan moraalin arvomaailmassa on hierarkkinen luonnonjärjestys: 

ylimpänä  arvojärjestyksessä  on Jumala,  jonka alapuolella  on  ihminen.  Ihmiset  puolestaan 

ovat  luonnon  yläpuolella  ja  vanhemmat  lapsiensa.  Perhekontekstissa  naiset  ovat  miesten 

alapuolella. (Lakoff, 2016, 81–82.) Ääriajattelussa etninen hierarkiajärjestys on: valkoiset ei-

valkoisten yläpuolella; ja patriooteilla: Yhdysvallat muun maailman yläpuolella (emt., 83). 
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Hierarkiajärjestystä voidaan tarkastella myös siitä katsantokannasta, että yhdellä entiteetillä 

on aina suvereeni auktoriteetti yli toisen. Auktoriteetti määritellään moraalikäsityksen kautta.

Konservatiivista hierarkia-ajattelua johtaen; rikkaat ovat köyhien yläpuolella (Lakoff, 

2016, 83).  Tällä  logiikalla  taloudellinen menestys ja oman edun tavoittelu kuuluu vahvan 

moraalin mukaiseen malliin, ollen siten oikeutettua. Se perustuu ajatukseen, jonka mukaan 

henkilökohtaisen omaisuuden kartuttaminen lisää hyvinvointia koko yhteisössä. Varallisuus 

yhdessä  hyvinvoinnin  metaforan  kanssa  tarkoittaa  johdonmukaisesti  sitä,  että  jos  joku 

menestyy taloudellisesti, niin samalla myös muu yhteisö vaurastuu ja kartuttaa omaisuuttaan. 

(emt., 94.) Tämän mukaan varakkaat yksilöt ja suurpääoma ovat vahvan moraalin mukaisia 

toimijoita,  joiden toiminnan esteet  nähdään negaationa.  Tällaisia  esteitä  ja  rajoitteita  ovat 

esimerkiksi verotus ja ympäristösäädökset (emt., 86–87).

Konservatiiveissa  on  kaksi  koulukuntaa:  idealistiset  konservatiivit  ja  maltilliset 

konservatiivit. Tiukan koulukunnan edustajat pitävät konservatiivisia arvoja etusijalla. Niiden 

vaalimiseen kuuluvat moraalikäsitykseen liittyvien metaforien käyttö ja oman edun tavoittelu. 

Maltilliset puolestaan ovat pragmaattisia, eivätkä pidä moraalikäsityksiä etusijalla. Sen sijaan 

konservatiiviset  arvot  ovat  heille  työkalu  oman  edun  tavoittelun  maksimointiin.  (Lakoff, 

2016, 286.)  

2.2.2 Liberaalien moraalikäsitys

Liberaalissa  mallissa  moraalikäsitys  liittyy  hoivaavan  vanhemman  perhemalliin,  jossa 

ensisijainen moraalin metafora on empaattisuus, kyky asettua toisen asemaan (Lakoff, 2016, 

114).  Toisten auttaminen katsotaan moraaliseksi  vastuuksi  ja  velvollisuudeksi,  mutta  yhtä 

lailla itsestä huolehtiminen on moraalisesti tärkeätä; jos ei itse voi hyvin, ei todennäköisesti 

pysty auttamaan muitakaan. Tähän samaan oman hyvinvoinnin tematiikkaan kuuluu myös 

onnellisuuden moraali; onneton ihminen ei todennäköisesti ole empaattinen. (emt., 119, 121.) 

Pääsääntöisesti  liberaalien moraalikäsitys on käänteinen konservatiiveihin verrattuna: 

siinä  missä  konservatiivit  pitävät  yhteiskunnan  avustuksia  ja  sosiaalista  turvaverkkoa 

epämoraalisena,  on  liberaalien  moraalinkäsityksen  mukaan  valtion  velvollisuus  huolehtia 
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ihmisten  perustarpeista  (Lakoff,  2016,  179).  Sama  yhteiskunnallinen  vastuu  kattaa  myös 

viranomaissäädökset,  joilla  varmistetaan  esimerkiksi  turvallinen  elintarviketuotanto  ja 

työturvallisuus  (emt.,  211).  Valtion  moraalinen  vastuu  on  huolehtia  myös  turvallisesta 

elinympäristöstä ja ympäristönsuojelusta.

Yksilönvapauteen ja tasa-arvoon liittyvät moraalikäsitykset poikkeavat myös toisistaan. 

Kun  konservatiivit  näkevät  etniset  ja  monikulttuuriset  yhteisöt  moraalia  uhkaavana 

poikkeuksena,  liberaalit  kokevat  monikulttuurisuuden  ja  vähemmistöt  kulttuurisena 

rikkautena,  mitä  yhteiskunnan  tulisi  vaalia  (Klein,  2020,  Chapter  5;  Lakoff,  2016,  228). 

Valtion  velvollisuus  olisi  täten  turvata  vähemmistöjen  oikeus  ja  mahdollisuus  toteuttaa 

itseään  ja  elämäntapaansa  (emt.,  2016,  223).  Muihin  syrjittyihin  väestöryhmiin  ovat 

kuuluneet  muun  muassa  naiset,  joilla  ei  ole  ollut  oikeutta  päättää  omasta  kehostaan 

lisääntymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Yksi tunteita herättävimmistä kiistakysymyksistä eri ajatusmallien ja moraalikäsitysten 

välillä  on  ollut  juuri  elämisen  oikeuteen,  syntyvyyden  säännöstelyyn  ja  aborttiin  liittyvät 

kysymykset. Kun liberaalit ovat kannattaneet naisen oikeutta keskeyttää oman raskautensa, 

konservatiivit  ovat  vastustaneet  sitä.  Konservatiivisessa  vahvan  moraalin  mukaisessa 

ajattelussa  ei-toivotut  raskaudet  ovat  seurausta  heikosta  moraalista  ja  epäsiveellisestä 

elämäntyylistä, josta tulee kantaa vastuu (Lakoff, 2016, 74–75). Dobsonin (1992, Chapter 10) 

konservatiivisen  tulkinnan  mukaan  teiniraskaudet  ja  sukupuolitaudit  ovat  lähes 

yksiselitteisesti  seurausta  esiaviollisesta  sukupuolielämästä,  jonka  Raamattu  kieltää 

moraalittomana.  Tämä  toki  sopii  konservatiivisen  evankelistan  logiikkaan,  mutta  on 

käytännössä  yhtä  hyödyllinen  kuin  Nancy  Reaganin  (Lakoff,  2016,  185–86)  elämänohje 

huumenarkomaaneille: ”Just say no.”

Elämisen oikeuteen liittyvissä kysymyksissä ajattelutavat kuolemantuomiosta risteävät 

puolestaan  päinvastaisesti:  rikostapauksissa  liberaalit  kannattavat  elämisen  oikeutta 

rikosseuraamuksena yhteiskunnalle suoritettavan takaisinmaksun kautta, mutta konservatiivit 

puolestaan  näkevät  rikoksen  olevan  seurausta  heikosta  moraalista,  josta  tulee  tuomita  ja 

rangaista  teon mukaisesti  (Lakoff,  2016, 49).  Moraalisen velanmaksun metaforan mukaan 

kuolemantuomio murhatapauksessa on siten oikeutettu seuraamus surmatyön tekijälle.
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Talouteen ja verotukseen liittyvä ajattelu myös poikkeaa konservatiivien ja liberaalien 

välillä.  Konservatiivit  pitävät  valtion  kontrollia  ja  verotusta  sekä  haittana  että  esteenä 

vapaalle  liiketoiminnalle  ja  taloudelliselle  menestykselle.  Vahvan  moraalin  mukaisessa 

ajattelussa menestyksen tavoittelu  on arvojärjestysmallin  mukaista  ja oikeutettua.  (Lakoff, 

2016,  189.)  Liberaaleilla  veronmaksu kuuluu hoivaavan yhteiskunnan rakenteeseen,  millä 

yhteistä hyvää edistetään tasapuolisuuden ja reiluuden periaatteen mukaisesti (emt., 62).

Konservatiivien tavoin myös liberaaleilla on idealistien ja maltillisten pragmaatikkojen 

koulukunnat.  Idealisteilla  oman  edun  tavoittelu  on  moraalikäsityksen  mukaista,  jos 

omaisuuden tai  saavutetun valta-aseman kautta voidaan tukea hoivayhteiskuntaa ja edistää 

yhteistä  hyvää.  Pragmaatikot  näkevät  oman  edun  tavoittelun  hyväksyttävänä,  kunhan  se 

saavutetaan  reiluuden  ja  hoivaavan  perhemallin  mukaisen  yhteiskunnan  periaatteiden 

mukaisesti. (Lakoff, 2016, 287.)

2.2.3 Poliittiset jakolinjat

Poliittinen  jako  konservatiiveihin  ja  liberaaleihin  ei  ole  yksiselitteinen:  kaikki  ihmiset 

pystyvät  ainakin  jollakin  tasolla  ymmärtämään eri  maailmankuvia,  mutta  välille  sijoittuu 

maltillisia  oikeistolaisia  ja  vasemmistolaisia,  jotka  tarvittaessa  soveltavat molempia 

moraalikäsityksiä  ja maailmankatsomuksia (Feinberg,  Wehling,  Chung, Saslow & Melvær 

Paulin,  2020,  799;  Lakoff,  2004,  20–21).  Varsinkin  vaalien  yhteydessä  tähän  ryhmään 

pyritään  vaikuttamaan  yli  puoluerajojen,  sillä  heidän  poliittinen  kantansa  voi  teemoista 

riippuen kallistua kumpaan suuntaan tahansa.

Kaksipuoluejärjestelmässä  puoluerajojen  ylittämisellä  voi  olla  vaalitulokselle 

ratkaiseva merkitys, mikä ilmenee Pew Research Centerin (2019) tietojen pohjalta piirretystä 

kuviosta  1:  vuonna  2018  tehdyssä  kyselyssä  sitoutumattomien  ja  liikkuvien  äänestäjien 

yhteismäärä Yhdysvalloissa ylitti kummankin pääpuolueen kokonaiskannatuksen. Todellisia 

sitoutumattomia  tässä  ryhmässä  on  kuitenkin  selvä  vähemmistö:  suurimmalla  osalla 

liikkuvista äänestäjistä on poliittisia intressejä jompaankumpaan suuntaan.
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Ennen 1980-lukua maltillisten demokraattien ja republikaanien äänestyskäyttäytyminen 

saattoi olla hyvinkin risteävää, jolloin puoluerajat helposti ylitettiin puolin ja toisin. (Klein, 

2020,  Chapter  1.)  Kleinin  (2020,  Chapter  7)  mukaan  pidemmällä  aikavälillä  tehdyissä 

laskelmissa  todellisten  sitoutumattomien  määrä  on  vähentynyt  merkittävästi,  noin  22 

prosentista 7 prosenttiin. Tästä voidaan päätellä, että puolueiden välisen rajapinnan ollessa 

aiemmin  liian  epämääräinen,  republikaanit  ja  demokraatit  alkoivat  tehdä  selkeämpää 

pesäeroa  toisen  puolueen agendaan.  Tämä  kehitys  ja  kontrastin  voimistuminen  on ajanut 

konservatiiveja ja liberaaleja kauemmaksi erilleen ja polarisoinut poliittista kenttää.

Pyrkimys  erottua  puoluekentällä  on  johtanut  radikaaleihin  irtiottoihin  politiikan 

normeista,  minkä  tuomalla  näkyvyydellä  demagogisia  piirteitä  omaavat  poliitikot  ovat 

nostattaneet  kannatustaan  poliittisessa  keskustassa.  Populistinen  politiikka  ja 

kansankiihottaminen  on  ajanut  maltillista  keskustaa  oikealle,  mikä  on  pakottanut  myös 

maltillisemmat  poliitikot  turvautumaan  voimakkaampaan  retoriikkaan;  hiljaisia  ja 

tavanomaisia poliitikkoja ei tällaisessa ympäristössä kukaan enää huomaa – eikä varsinkaan 

äänestä  (Klein,  2020,  Chapter  7).  Tämä  on  luonut  poliittiseen  kulttuuriin  eräänlaisen 
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noidankehän, jossa tulee jatkuvasti pitää vastapuolta kovempaa ääntä. Sen myötä politiikka 

on radikalisoitunut ja epäsovinnaisuuden kulttuurista on tullut vallitseva normi.

2.3 Moraalikäsityksiin perustuvat perhearvot

Moraalikäsitykset  liberaaleilla  ja  konservatiiveilla  pohjautuvat  perhearvoihin.  Varsinkin 

konservatiivit  ovat  menestyksekkäästi  käyttäneet  metaforissaan  hyväksi  perhekeskeistä 

tematiikkaa,  jonka  kautta  on  luotu  voimakas  viitekehys  yleiseen  ajatteluun.  Lakoffin 

argumentti on, että liberaalit eivät ole tätä ymmärtäneet, mikä on tehnyt konservatiivisesta 

ajattelusta  dominoivan.  Keskeisen  ajattelutavan  sijaan  liberaalit  ovat  keskittyneet  erillään 

oleviin  marginaaliryhmiin,  mikä  yhtenäisyyden  sijaan  on  johtanut  hajallaan  olevaan 

ideologiseen kenttään (Lakoff, 2016, 19).

2.3.1 Konservatiiviset perhearvot

Keskeisessä asemassa konservatiivisen ajattelun metaforana ja  kehyksenä on ankaran isän 

(engl.  Strict  Father) malli,  joka perustuu vahvan isähahmon hallitsemaan hierarkkiseen ja 

patriarkaaliseen moraaliin.  Isän moraalinen vastuu on suojella perhettä pahuuden voimilta, 

kuten rikollisuudelta  ja moraalin  rappiolta.  Jos lapsessa ilmenee heikon moraalikäsityksen 

mukaisia taipumuksia, tulee häntä auktoriteetilla ja kurilla ohjata kunnioittamaan isän arvoja 

ja  moraalikäsitystä.  Nämä  arvot  lapsi  aikanaan  siirtää  seuraavalle  sukupolvelle.  (Lakoff, 

2016,  65–66.)  Feinbergin  ym.  (2020,  801)  mukaan  sukupolvien  välinen  jatkumo  ei  ole 

yksiselitteinen:  yksilötasolla  poliittinen  suuntautuminen  voi  vaihdella  perhetaustasta 

riippumatta. Liberaalin perhetaustan omaava henkilö voi myöhemmin elämässään omaksua 

konservatiivisen mallin mukaisen maailmankuvan – ja päinvastoin (emt., 2020).

Isän asema ja auktoriteetti on konservatiivisessa mallissa kiistämätön: hän on vahvan 

moraalin  ja  itsekurin  roolimalli,  jonka  käskyjä  on  noudatettava.  Hänen  auktoriteettinsa 

alaisuudessa on lasten lisäksi myös heidän äitinsä. Jos isän auktoriteetti kyseenalaistetaan, on 

hänellä oikeus rangaista siitä parhaaksi ja oikeudenmukaiseksi katsomallaan tavalla (Lakoff, 

2016, 65–66). Oikaisemalla ja rankaisemalla isä opettaa lapsilleen oikean ja väärän eron, jotta 
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he  kasvaessaan  kehittyvät  itsenäisiksi,  vahvan  itsekurin  omaaviksi  kansalaisiksi,  jotka 

kunnioittavat auktoriteetteja – aivan kuten isänsä. Dobsonin (1992, Chapter 3, 4) mukaan 

molemmilla vanhemmilla on kohtuuden nimissä oikeus käyttää kasvatuksessa apuna myös 

ruumiillista kuria. Valtion mahdollisuutta puuttua ruotsalaisen mallin mukaisesti vanhempien 

ja lasten väliseen kurinpitoon pidettäisiin konservatiivisessa ajattelussa liian liberalistisena ja 

haitallisena, koska se veisi pohjan vanhempien auktoriteetilta (emt., 1992, Chapter 4).

Omaa  ankaran  isän mallia  soveltavissa  maissa,  kuten  Italia  ja  Israel,  vanhempien 

vaikutusvalta lapsiin säilyy myös heidän aikuistumisen jälkeen.  Yhdysvalloissa puolestaan 

lapset  ovat  aikuisiksi  kasvettuaan  itsenäisiä:  he  eivät  hae  vanhemmiltaan  turvaa,  eivätkä 

vanhemmat  vastavuoroisesti  sekaannu  lastensa  elämään.  Ankaran  isän antamien  oppien 

mukaan lapsilla tulee olla vahva moraalikäsitys, joka kannustaa pärjäämään ja menestymään 

elämässä  itsenäisesti.  (Lakoff,  2016,  74,  79–80.)  Mahdollisen  huonon menestyksen syynä 

pidetään heikkoa moraalia, josta seuraukset on kannettava yksin.

2.3.2 Liberaalit perhearvot

Liberaalien perhearvot perustuvat hoivaavan vanhemman (engl.  Nurturant Parent) malliin, 

joka  ei  konservatiivien  malliin  verrattuna  ole  isäkeskeinen  vaan  pikemminkin 

sukupuolineutraali.  Mallissa  on  ihanteellisesti  kaksi  vanhempaa,  jotka  ovat  tasavertaisia 

keskenään. (Lakoff, 2016, 108, 123–24.) Vanhempien sukupuolia ei kuitenkaan ole erikseen 

määritelty.  Hoivaava  malli  perustuu  nimensä  mukaisesti  hoivaan  ja  empatiaan,  kykyyn 

asettua toisen asemaan ja kanssaihmisestä välittämiseen.

Mallissa  päämääränä  on  onnellinen  elämä,  jossa  ihmiset  pyrkivät  vastavuoroisesti 

toteuttamaan itseään osana yhteisöä. Yhteisön ja vanhempien tehtävä on suojella lapsiansa 

maailman  pahuudelta,  myös  saasteiden  ja  sairauksien  kaltaisilta  näkymättömiltä  vaaroilta 

(Lakoff, 2016, 109). Tasavertaisuuden ja empatian kautta lasten ja vanhempien välille syntyy 

tiivis  side  (emt.,  112).  Hoivaavan  vanhemman mallissa  lapset  tottelevat  vanhempiaan 

rakkaudesta  ja  kunnioituksesta  heitä  kohtaan,  kun  taas  konservatiivisessa  ankaran  isän 

mallissa kunnioitus syntyy rangaistuksen pelon kautta.
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2.3.3 Perhearvot yhteiskunnassa

Konservatiivien  ja  liberaalien  toisistaan  poikkeavia  perhearvoja  voi  soveltaa  suoraan 

yhteiskunnan rakenteeseen. Yhteiskunnan kaksijakoisuus selittyy pitkälti juuri sillä, kuinka 

eri  tavalla  eri  ryhmät  kokevat  maailman  rakenteen  ja  sen  taustalla  vaikuttavan 

moraalikäsityksen.  Verrattaessa  perhearvoja  metaforina,  kansa  voidaan  mieltää  perheenä, 

valtio sen vanhempina ja kansalaiset lapsina (Lakoff, 2016, 154–55).

Yhteiskunnan tukiverkot  ja sosiaalinen  apu nähdään vanhemman hoivana lapsilleen, 

mikä  on  hoivaavan  vanhemman mallin  mukaisesti  vanhemman  moraalinen  velvollisuus. 

Yhteiskunta, joka ei huolehdi kansalaistensa perustarpeista ja jättää heikommassa asemassa 

olevat heitteille, on verrattavissa vastuuttomaan ja lapsiansa epätasa-arvoisesti kohtelevaan 

vanhempaan  (Lakoff,  2016,  179).  Ankaran  isän perhemallissa  hoivakulttuuri  nähdään 

puolestaan epämoraalisen valtion toimintamallina, jossa lapset – tai kansalaiset – opetetaan 

riippuvaisiksi  valtiosta  (emt.,  180–81).  Konservatiivisessa ajattelussa lapsi  tai  kansalainen 

kasvaa vahvaksi ja itsenäiseksi aikuiseksi elämän haasteiden ja vaikeuksien kautta (emt., 97). 

Liberaalien  katsantokannan  mukaan  sosiaalinen  tuki  nähdään  tulevaisuuden  investointina, 

jolla heikommassa asemassa olevat autetaan pärjäämään itsenäisesti elämässään – ja edelleen 

tuottamaan lisäarvoa yhteiskunnalle (emt., 179–80).

Verotus,  jolla  yhteiskunnan  tuet  kustannetaan,  nähdään  myös  eri  koulukunnissa  eri 

tavoin. Liberaalin ajattelun mukaan verotus on keino tasoittaa sosiaalista kenttää siten, että 

parhaiten  pärjäävät  auttavat  veronmaksun  kautta  heikompiosaisia  pääsemään  jaloilleen 

yhteiskunnassa  (Lakoff,  2016,  180).  Perhemallin  metaforassa  verotus  rinnastetaan 

vanhempien  tai  vanhemman  sisaruksen  velvollisuuteen  auttaa  heikoimpia  lapsia  tai 

sisaruksia. Konservatiivisessa ajattelussa rikkaat ovat vahvan moraalin omaava ryhmä, joilla 

on  oikeus  omalla  ahkeruudella  ansaittuun  omaisuuteen  (emt.,  189).  Metaforisesti  valtiota 

pidetään verotuksen kautta lastensa asioihin vääryydellä puuttuvana vanhempana – tai jopa 

varkaana.  Omasta  mielestään  ”oikean”  moraalikäsityksen  omaavilla,  ja  siten  hierarkiassa 

muiden yläpuolella olevilla konservatiivisilla mallikansalaisilla, olisi moraalinen oikeus pitää 

ansaittu  omaisuutensa  kokonaisuudessaan  (emt.).  Omaisuudellaan  he  puolestaan  voisivat 

palkata  työntekijöitä  yrityksiinsä  tuottamaan  yhteistä  lisäarvoa.  Bar-Lev  (2007,  467–468) 

puolestaan on kritiikissään sitä mieltä, että verotus itsessään ei ole konservatiiveille ongelma, 
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vaan sen taustalla vaikuttava ideologia, jonka mukaan kaikki ongelmat tulee hoitaa kalliin ja 

keskitetyn liittovaltion järjestelmän kautta.

Konservatiivien antipatia  valtion huolehtivaa roolia ja verotusta kohtaan on jossakin 

määrin paradoksi: ankaran isän mallin ja sen vahvan moraalin mukaisesti konservatiivit ovat 

perinteisesti  kannattaneet  kansakuntaa  ulkoista  uhkaa  vastaan  suojelevaa  –  ja  valtion 

sateenvarjon  alla  toimivaa  –  armeijaa  ja  väkivaltakoneistoa.  Näiden  instituutioiden  jo 

valmiiksi valtavia budjetteja konservatiivihallinnot ovat tavallisesti olleet lisäämässä muiden 

sosiaalisten  tukiohjelmien  kustannuksella  (Lakoff,  2016,  192).  Ilman  verotusta  –  ja 

konservatiivien veronmaksua – näitä instituutiota ei kuitenkaan olisi olemassa.
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3 KEHYSTÄMINEN

Ihmisen arvomaailma muotoutuu lapsesta saakka kehystämisen (engl. framing) kautta, johon 

liittyvät eri maailmankuviin kuuluvat metaforat. Kehystämisellä luodaan kielen kautta valmiit 

ajatusmallit,  jotka  fyysisesti  piirtyvät  aivojen  synapseihin.  (Lakoff,  2016,  147,  372–73.) 

Määrätyn  termistön  toistolla  luodaan  assosiaatiot  ennalta  luotuihin  ajatusmalleihin,  mikä 

tekee kyseisestä kehyksestä ihmisen mielessä loogisen ja järjellisen (emt., 19). Tästä syystä 

lapsesta saakka iskostettua  ankaran isän tai  hoivaavan vanhemman mallia on hyvin vaikea 

muuttaa päinvastaiseksi.

Kehystämiseen liittyvä logiikka ei ole sattumanvarainen; jotta sanoma olisi uskottava ja 

tehokas, tulee sen perustua kehyksen moraalikäsityksiin liittyvään käsitteistöön ja metaforiin. 

Lisäksi kehyksen luojalla tulee olla käsitys yleisönsä maailmankuvasta, jotta konteksti sopii 

samaan kehykseen sanoman vastaanottajan kanssa.  (Lakoff,  2016, 419.) Oikeiden sanojen 

käyttö  on  avainasemassa,  sillä  ne  aktivoivat  sen  kehyksen,  johon  halutaan  vaikuttaa. 

Logiikkaa voi  soveltaa  perhemallikehyksestä  riippumatta,  kohdentamalla  sanoma  yleisön 

arvomaailmaa  vastaavaksi:  jos  esimerkiksi  negatiivisena  ymmärretyn  käsitteen  kehys 

yhdistetään  positiiviseen  käsitteeseen,  negatiivinen  kehys  muuttuu  kuulijan  mielessä 

positiiviseksi.  Tällaista  orwellilaista  oksymoronia  Donald  Trump  käytti  vuonna  2018 

puhuessaan hiiliteollisuuden ja ”puhtaan hiilen” puolesta (McDonald, 2018):

And we then did the war on clean, beautiful coal, and we are putting – and you see it better 
than almost anybody – our coal miners. They’re all back to work, and they’re going back to 
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work.  Clean coal,  clean  coal.  Nobody thought  that  was  going  to  happen so fast,  either. 
(Trump, 2018b.)

Trump on julkisissa puheissaan ja twiiteissään käyttänyt usein hämmentäviä kielikuvia 

ja outoja virkkeitä, joiden sisältö on voinut liittyä täysin eri asiayhteyksiin tai olla ristiriidassa 

keskenään.  Kun  kesäkuussa  2016  aseistautunut  islamisti  surmasi 49  ihmistä  yökerhossa 

Orlandossa, Floridassa, tuolloin presidenttiehdokkaana ollut Trump julkaisi twiitin, jossa hän 

onnitteli itseään asian tiimoilta (Morris M, 2019):

Appreciate the congrats for being right on radiacal Islamic terrorism, I don’t want congrats, I  
want toughness & vigilance.  We must be smart! [12.6.2016] (Matyszczyk, 2016 [Trump, 
2016].)

On  vaikea  tulkita,  viestiikö  tällainen  verbaali  akrobatia  ja  käsitteiden  yhdistely 

kielellisestä nokkeluudesta vai täydellisestä tilannetajun puutteesta ja tunnekylmyydestä. Joka 

tapauksessa,  hän  onnistui  yhdistämään  samaan  asiayhteyteen  massamurhan,  oman 

erehtymättömyytensä  ja  ankaran  isän mallin  kurinpidosta. Voi  olla,  että  näin  kärjistetty 

positiivisten  ja  negatiivisten  asioiden  kehystys  toimi  konservatiivista  moraalikäsitystä 

soveltavassa  ydinkannattajakunnassa,  koska  hän  sai  twiitistään  myös  paljon  positiivista 

palautetta (Swoyer, 2016).

Trumpin lausunnot ovat toisinaan olleet täysin irrallaan todellisuudesta. Niissäkin voi 

olla  takana  Lakoffin  idea  kehystämisestä,  jolla  pyritään  tietoisesti  vaikuttamaan 

kohdeyleisöön.  Republikaanien  hävitessä  edustajainhuoneen  enemmistöpaikat  virkakauden 

puolenvälin vaaleissa vuonna 2018 (NBC News, 2018), Trump julkaisi Twitterissä viestin, 

jossa hän onnitteli itseään voitosta:

Received so many Congratulations from so many on our Big Victory last night including 
from foreign nations (friends) that were waiting me out and hoping on Trade Deals. Now we 
can all get back to work and get things done! [7.11.2018] (Trump, 2020.)

Tällaisella viestinnällä saatettiin yrittää luoda omalle kannattajakunnalle vaihtoehtoinen 

todellisuus  – oma kehys – jossa asiat  ovat  niin  kuin itse  haluaa niiden olevan.  Aiemmin 

samana vuonna Kansas Cityssä Trump meni puheessaan astetta dystooppisempiin sfääreihin, 
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jossa vallitseva todellisuus yritettiin kyseenalaistaa. Hän oli puhumassa päätöksestään asettaa 

tariffeja kansainvälisille kauppakumppaneille:

[…] it’s all  working out […] What you’re seeing and what you’re reading is not what’s 
happening. (Trump, 2018a.)

Tällä  orwellilaisella  kielikuvalla  Trump  pyrki  kieltämään ympäröivän  todellisuuden 

olemassaolon ja tiedonvälityksen uskottavuuden. Lausunnon voi tulkita siten, että Trumpin 

mukaan ainoa  absoluuttinen totuus tulee  häneltä itseltään. Se on paljon sanottu henkilöstä, 

joka tilastojen mukaan esitti virkakautensa aikana yli 30000 valheellista tai harhaanjohtavaa 

väitettä (Kessler, Rizzo & Kelly, 2021).

Liberaaleilla edistyksellisillä on käsitys, että totuudenmukaisella ja tutkimuksellisella 

informaatiolla  voidaan  vaikuttaa  vakiintuneisiin  kehyksiin  ja  käsityksiin.  Lakoffin  (2004, 

xiii)  mukaan  kysymyksessä  on  harhakäsitys,  sillä  arvomaailma  menee  faktojen  edelle 

äänestyskäyttäytymisessä.  Tästä  esimerkkinä on kaksi Trumpin virkarikosoikeudenkäyntiä, 

2019  ja  2021,  joista  hän  puhtaasti  poliittisin  perustein  ja  puolueiden  voimasuhteiden 

mukaisesti  selvisi  vapauttavalla  päätöksellä  (History,  2021).  Konservatiivien  tapauksessa 

arvomaailman  vaikutus tarkoittaa  ankaran  isän kehyksen  dominanssia.  Politiikassa 

ryhmäytyminen on tärkeämpää kuin totuus tai  tieteellisen totuuden tunnustaminen,  jolloin 

yksilö toimii oman ryhmän viitekehyksen mukaisesti (Klein, 2020, Chapter 4). Tämän voi 

tulkita  myös  siten,  että  politiikka  tekee  ihmisestä  tyhmän,  mitä  psykologiassa  kutsutaan 

motivoiduksi  päättelyksi (engl.  motivated reasoning)  (Norris & Inglehart,  2019, 227; emt, 

2020).

Sanoilla  on  voimaa,  mistä  kertoo  konservatiivien  käyttöön  valikoitunut  termistö: 

ensinnäkin termi moraali käytännössä assosioidaan konservatiiveihin, mikä jo käsitteenä on 

hyvin  voimakas.  Muita  konservatiiveihin  yhdistettäviä  ja  voimakkaita  tunteita  herättäviä 

termejä ovat vapaus, rehellisyys, laillisuus ja amerikkalainen elämäntapa – kaikki moraaliin 

ja  isänmaallisuuteen  assosioituja  käsitteitä  (Lakoff,  2016,  419).  Liberaaleihin  ja  heidän 

perinteisesti pehmeisiin arvoihinsa ei yhdistetä yhtä voimakasta käsitteistöä tai mielikuvia.
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Kun kylmän sodan jälkeen konsensushenkisyys katosi yhteisen ideologisen vihollisen – 

Neuvostoliiton ja kommunismin – myötä, konservatiivit alkoivat toden teolla panostamaan 

konservatiivisen maailmankatsomuksen markkinointiin. George W. Bushin hallintokaudella 

systemaattisella  konservatiivisen  ideologian  edistämisohjelmalla  pyrittiin  varmistamaan 

republikaanien  valta-asema  liittovaltion  tasolla  (Lakoff,  2016,  415–16).  Ohjelmaan  on 

kuulunut  konservatiivisen  älymystön  asiantuntijaryhmiä,  joiden  tehtävänä  on  ollut  löytää 

strategioita  ja  kanavia  viestin  välittämiseksi.  Paljon  ulkopuolista  rahoitusta  saaneilla 

asiantuntijaryhmillä  on  ollut  yhteyksiä  päättäjiin  maan  hallinnossa,  liike-elämässä, 

uskontokunnissa ja oikeistolaisessa mediassa. (emt., 416.) Näillä strategioilla – eri kanavien 

välityksellä – on vahvistettu tehokkaasti yhteisiä konservatiivisen mallin kehyksiä, millä on 

valtakunnallisesti saatu kootuksi yhteen eri koulukuntia edustavia konservatiiveja.

Liberaaleilla  ei  vastaavaa ole  ollut,  mistä  syystä  he ovat  jääneet  monessa suhteessa 

konservatiivien  varjoon.  Liberaaleilla  on  toki  kanavansa  omalle  viestilleen,  mutta  sen 

kehystäminen ei ole toiminut samalla intensiteetillä kuin oikeiston sanansaattajilla. Lisäksi 

liberaalien  ongelmana  viestinsä  perille  kanavoinnissa  on  ollut  heidän  hajanainen 

kannattajakuntansa,  kun taas konservatiiveja  edustava republikaaninen puolue on selkeästi 

enemmistöltään  valkoisia  kristittyjä  edustava  monoliitti  (Klein,  2020,  Chapter  5). 

Demokraattien heterogeeninen kannatuspohja koostuu useista monikulttuurisista ja etnisistä 

ryhmistä (emt.).

Median  tapauksessa  kysymys  ei  ole  totuudenmukaisesta  julkisuustyöstä,  vaan 

voimakkaiden  kehysten  ja  mielikuvien  luomisesta,  joilla  ei  tarvitse  olla  mitään  tekemistä 

totuuden kanssa. Ympäröivä todellisuus muodostuu siitä, millaisena se kussakin poliittisessa 

entiteetissä kollektiivisesti nähdään. Totuus on se, mitä  halutaan kuulla tai pitää totuutena. 

Tämä pätee kaikkiin poliittisiin leireihin, niin oikealla kuin vasemmallakin. Omaa toimintaa 

tai moraalikäsitystä ei tarkastella yhtä kriittisesti kuin toisen; oman kehyksen ulkopuolelle ei 

mielellään astuta.
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4 DEMOKRATIAN HAASTEET

Demokratia  ei  ole  staattinen  olotila  tai  itsestäänselvyys.  Kansanvaltaan  perustuva 

yhteiskuntajärjestelmä voi helposti ja huomaamatta luisua kohti autoritaarista hallintoa, ellei 

demokraattisia arvoja aktiivisesti vaalita. Tie autoritaariseen järjestelmään voi johtaa kahta 

eri reittiä: yksi tapa on suora vallankaappaus (coup d’état), jossa hallinnon vaihto toteutetaan 

väkivalloin hyvin nopeasti, usein suvereenin valtion oman väkivaltakoneiston tuella, ja toinen 

on hallinnollinen vallankaappaus (engl. executive takeover), joka toimeenpannaan vaiheittain, 

demokraattisten instituutioiden työkaluja hyväksi käyttäen.

Demokraattiset järjestelmät kaatuvat nykyisin hallinnollisissa vallankaappauksissa noin 

kaksi  kertaa  useammin  kuin  sotilasvallankaappausten  yhteydessä.  Ennen  1990-lukua 

väkivaltainen  vallankaappaus  oli  huomattavasti  yleisempi  tapa  kaataa  demokraattinen 

järjestelmä.  2000-luvulla  valta  on  vaihtunut  hallinnollisissa  vallankaappauksissa 

autoritaariseen  hallintoon  tai  demagogisen  johtajan  alaisuuteen  Venezuelassa,  Unkarissa, 

Turkissa  ja  Venäjällä.  (Svolik,  2019,  20–21.)  Yhdysvallat,  eräänlaisena  demokratian 

lippulaivana,  oli  luisumassa  samaan  tilanteeseen  Donald  Trumpin  hallintokaudella  2017–

2021 (Gills, Patomäki & Morgan, 2019, 289; Svolik, 2019, 27).

Hallinnollisissa  vallankaappauksissa  äänestäjät  nostavat  demagogit  valtaan,  jolloin 

heillä on tukenaan kansan myöntämä legitimiteetti. Virka-aseman poliittisen immuniteetin ja 

korkean  syytesuojan  alla  olevaa  demagogia  on  vaikea  irrottaa  tehtävistään  kesken 

virkakauden.  Tästä  syystä  järjestelmän  ohjureina  toimivat  poliittiset  instituutiot,  jotka 

25



pyrkivät  tunnistamaan poliittiseen johtotehtävään sopimattomat  opportunistit  hyvissä ajoin 

ennen ehdokkaaksi valintaa (Mickey, Levitsky & Way, 2017; Svolik, 2019, 28). Nykyisin 

ohjurin  ja  portinvartijan  roolia  toimittavat  poliittiset  puolueet,  jotka  valikoivat  joukostaan 

sopivimmat  ehdokkaat  (Levitsky  &  Ziblatt,  2018,  20).  Aiemmin  tässä  roolissa  oli 

puoluejohtajista  koostunut sikariporras,  jonka toiminta portinvartijana oli  varsin tehokasta. 

Pienen  ryhmän  vallankäyttö  ei  ollut  ideaali  demokratian  mukainen  käytäntö,  mutta 

Yhdysvaltain  perustajaisien  mukaan  välttämätön,  sillä  he  eivät  luottaneet  yksinomaan 

äänestäjien arviointikykyyn. (emt., 2018, 37–43.)

4.1 Lakmustesti

Saksassa syntynyt ja Espanjan sisällissodan keskellä  varttunut politiikan tutkija  Juan Linz 

(1926–2013)  omisti  suuren  osan  akateemisesta  urastaan  epädemokraattisten 

valtiojärjestelmien tutkimukseen. 1978 julkaistussa teoksessa The Breakdown of Democratic 

Regimes Linz  esitti  lakmustestin  (engl.  litmus  test)  varhaista  versiota  epäsopivien  ja 

epädemokraattisten poliitikkojen  tunnistamiseksi.  Linzin  keskeneräisen  esityksen  pohjalta 

Levitsky ja Ziblatt ovat kehittäneet yksinkertaistetun 4-portaisen lakmustestin autokraattien 

tunnistamisen  helpottamiseksi.  (Britannica,  n.d.;  Levitsky  & Ziblatt,  2018,  22–24.)  Näitä 

testin  kysymyksiä  voidaan  käytännössä  soveltaa  suoraan  Trumpin  kauteen  ja 

presidentinvaalikampanjaan.

Ensimmäisessä osassa määritellään sitoutuminen demokraattiseen järjestelmään. Siinä 

tarkastellaan  henkilön  suhtautumista  perustuslakiin  tai  sen  mahdollisiin  muutoksiin, 

jollaiseksi voidaan lukea esimerkiksi halukkuus vaalien perumiseen tai mitätöimiseen. Myös 

suhde väkivaltaan liittyy kysymykseen demokratian arvoihin sitoutumisesta: onko henkilöllä 

halukkuutta  käyttää väkivaltaa tai  yleisen levottomuuden lietsontaa vallan voimasuhteiden 

muuttamiseksi? (Levitsky & Ziblatt, 2018, 23, 65.)

Trump  aloitti  vaalijärjestelmän  mustamaalaamisen  jo  ennen  vuoden  2016  vaaleja. 

Ennen  kuin  vaaleja  oli  edes  käyty,  hän  monella  eri  rintamalla,  puheissaan  ja  median 

välityksellä, väitti vaaleja epärehellisiksi ja järjestetyiksi.  Narratiivina muun muassa oli, että 

peukaloiduissa (engl. rigged) vaaleissa kuolleiden ihmisten nimissä annettaisiin ääniä hänen 

vastaehdokkaalle  Hillary  Clintonille,  ja  miljoonat  äänioikeutetut  olisivat  rekisteröityneenä 
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äänestäjiksi kahdessa eri osavaltiossa. Väitteille ei koskaan löytynyt todisteita. (Samuelsohn, 

2016.) Tällaista puhetapaa voidaan pitää epäluottamuslauseena ja hyökkäyksenä oman maan 

demokraattista järjestelmää kohtaan. Trump perusteli väitteitään Sean Hannitylle Fox News -

kanavalla:

Sean, I’ve been saying for a long time it’s a rigged system.  It’s totally – it’s just terrible, 
what’s going on. And then the politicians play right along with it.  I  mean, you have 1.8 
million people who are dead who are registered to vote, and some of them absolutely vote 
[…] But you have 2.5 million people or so that are registered in two states. That  means 
they’re voting twice. (Trump, 2016b.)

Toisessa  lakmustestin  osassa  määritellään  henkilön  suhtautuminen  vastaehdokkaan 

legitiimiyteen:  pitääkö hän  vastaehdokastaan  kumouksellisena,  uhkana  kansalliselle 

turvallisuudelle, tai ylipäätään soveliaana henkilönä julkiseen virkaan. Hän voi myös nähdä 

vastustajansa lain rikkojana, tai pitää häntä vieraan vallan asiamiehenä. (Levitsky & Ziblatt, 

2018, 23, 66.)

Barack Obaman kohdalla delegitimointi toteutui jo siinä, että Trump kyseenalaisti sillä 

hetkellä  presidentin  virassa  olleen henkilön  amerikkalaisuuden  ja  oikeuden  olla  maan 

presidentti.  Trump  väitti  julkisesti,  että  Obama  olisi  syntynyt  Yhdysvaltain  ulkopuolella 

(Kelley-Romano  &  Carew,  2019,  33).  Samaa  kyseenalaistavaa taktiikkaa  hän  käytti 

vastaehdokkaaseensa  Hillary  Clintoniin,  kun  Clintonin väitettiin  ulkoministerinä  ollessaan 

vaarantaneen  kansallisen  turvallisuuden  suojaamattoman  sähköpostin  käytöllä  (Zurcher, 

2016).

Kolmannessa osassa määritetään suhtautuminen väkivaltaan: onko henkilöllä yhteyksiä 

puolisotilaallisiin  ryhmiin  tai  onko  hän  yllyttänyt  väkivaltaisiin  hyökkäyksiin  poliittisia 

vastustajiansa kohtaan. Onko hän kieltäytynyt tuomitsemasta toteutunutta väkivallantekoa tai 

hyväksynyt menneisyydessä tapahtuneen poliittisen väkivallan? (Levitsky & Ziblatt,  2018, 

24, 66.)

Jo  ilmoittaessaan  aikeista  asettua  ehdolle  2016  presidentinvaaleissa,  populistisesta 

Trumpista  tuli  Yhdysvaltojen  vaihtoehto-  ja  äärioikeiston  suosikkiehdokas.  Mediassa 

Trumpia toi esille oikeistolaisen uutissivusto Breitbartin Steve Bannon, joka toimi Trumpin 
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vaalikampanjassa strategiapäällikkönä ja myöhemmin Valkoisen talon hallinnossa, sekä Alex 

Jones,  joka  on  salaliittoteorioita  ja  vahvasti  oikeistolaista  näkemystä  edustavan Infowars-

sivuston keulakuva. (Cook, 2016; Woodward & Costa, 2021, 7; Britannica, 2021.) Trump itse 

mielisteli oikeistoa  julkaisemalla  ja  jakamalla  antisemitismiin  ja  oikeiston  symboliikkaan 

viittaavia Twitter-viestejä ja meemejä (Wendling, 2016).

Trumpin  suhde  radikalisoituneeseen oikeistoon  ei  jäänyt  epäselväksi,  kun 

presidenttikautensa alussa hän ei suostunut suoraan tuomitsemaan sen harjoittamaa väkivaltaa 

Charlottesvillessa  vuonna 2017 (Drobnic  Holan,  2019).  Woodwardin  ja  Costan (2021,  8) 

mukaan  presidentti  ei  halunnut  julkisesti  arvostella  oikeistoa  oman  kannatuksensa 

menettämisen  pelossa.  Väkivaltaisuuksien  tuomitsemisen  hän  kiersi toteamalla  vain,  että 

molemmilla puolilla on hyviä ja huonoja ihmisiä:

[…] you had some very bad people in that group, but also had people that were very fine  
people, on both sides (Drobnic Holan, 2019 [Trump, 2017]).

Vihamielinen  suhtautuminen  vastaehdokasta  kohtaan  tuli  ilmeiseksi,  kun  Trump 

kampanjatilaisuudessaan epäsuorasi ehdotti väkivallan käyttämistä Hillary Clintonia vastaan. 

Second Amendment (Legal Information Institute, n.d.) viittasi tässä aseenkanto-oikeuteen:

If she [Hillary] gets to pick her judges, nothing you can do, folks.  Although the Second  
Amendment people, maybe there is, I don’t know. (Trump, 2016a.)

Hyökätessään  poliittisia  protestoijia  vastaan  kampanjatilaisuuksissaan, Trump lupasi 

julkisesti puheessaan maksaa mielenosoittajien pahoinpitelijöiden oikeuskulut (Lopez, 2016):

If you see somebody getting ready to throw a tomato, knock the crap out of them, would ya? 
Seriously.  Okay?  Just  knock the hell.  I  promise you I will  pay the legal fees. I  promise. 
(Amopolo Yebada, 2016 [Trump, 2016].)

Neljännessä testin osassa tarkastellaan ehdokkaan halukkuutta rajoittaa vastustajiensa 

kansalaisoikeuksia: onko henkilö tukenut lakiesityksiä, joissa rajoitetaan oikeuksia kritisoida 

hallintoa.  Samoin  tarkastellaan,  onko  henkilö  uhannut  poliittista  vastustajaa tai  mediaa 
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oikeustoimilla.  Oleellista  myös  on,  kuinka  hän  suhtautuu  muiden  maiden  hallitusten 

harjoittamiin sortotoimiin omia kansalaisyhteiskuntia vastaan. (Levitsky & Ziblatt, 2018, 24, 

67.)

Kuten jo edellä todettiin, Trump on suhtautunut vihamielisesti poliittisia vastustajiaan 

kohtaan. Näihin vastustajiin ovat kuuluneet myös tiedotusvälineet, joita hänen retoriikassaan 

on toistuvasti kutsuttu ”vihamieliseksi valemediaksi” (hostile ’fake’ media) (Gills ym, 2019, 

s. 293, 296). Myös ehto myötämielisestä suhtautumisesta totalitaristisiin hallintoihin täyttyi: 

virassa  ollessaan  Trump  ylisti  julkisesti  autoritaarisia  johtajia,  kuten  Venäjän  Vladimir 

Putinia ja Pohjois-Korean Kim Jong-unia, jotka kotimaissaan ovat harjoittaneet opposition ja 

vapaan journalismin sortoa (Cillizza & Williams, 2019).

Trumpin  tapauksessa  ehdot  epädemokraattisille  piirteille  täyttyivät  testin  jokaisessa 

kohdassa. Tulos kertoo siitä kuinka helposti selkeät autokraatin piirteet omaava henkilö voi 

päätyä poliittiseen valta-asemaan. Poliittinen valta kumpuaa kannattajista, minkä perusteella 

voidaan  kyseenalaistaa  kannatuksen  rooli:  oliko  vaihtoehto-oikeiston  ja  Charlottesvillen 

tapauksessa  Trumpille  tärkeintä  äänet  ja  kannatus,  riippumatta  kannatuspohjasta  ja  sen 

arvoista?  Oletusarvo  on,  että  poliittinen  ehdokas  toimii  kannatuspohjansa  mandaatilla,  ja 

asemaansa päästyään ajaa sen asioita. Tässä tapauksessa kannatuspohjaa edusti vaihtoehto- ja 

äärioikeisto, joten voidaan legitiimisti kysyä: oliko presidentti äärioikeiston asialla?

4.2 Portinvartijoiden toimintakyky

Yhdysvalloissa republikaanisen puolueen radikalisoitumisen ja sen aiheuttaman polarisaation 

myötä ennaltaehkäisevä ja suojaava järjestelmä ei  ole ollut  enää täysin toimintakykyinen, 

kuten  edellisen  lakmustestin  perusteella  voi  tulkita.  Puolueiden  rooli  portinvartijana  on 

heikentynyt, mihin on vaikuttanut ulkopuolisen rahoituksen lisääntynyt vaikutus poliittisiin 

toimijoihin,  ja vaihtoehtoisen median voimakas mielipidevaikuttaminen sekä politiikkoihin 

että äänestäjiin  (Gills  ym.,  2019, 293; Levitsky & Ziblatt,  2018, 56–58). Puolueiden oma 

kriittinen  ääni  ei  näiden  tekijöiden  taustalta  ole  kuulunut  enää  riittävän  hyvin,  mikä  on 

portinvartijoista  huolimatta  mahdollistanut  demagogisia  piirteitä  omaavan  henkilön 

päätymisen puolueen ehdokkaaksi (emt., 2018, 60, 72–75).
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Schmittin  teoriaan  perustuen,  yksityisen  pääoman  merkitys  puoluerahoituksen  ja 

mediavaikuttamisen  taustalla  on  merkittävä  tekijä,  jolla  on  huomattava  poliittinen  valta 

(Ojakangas,  2004,  88;  Snyder,  2018,  271).  Suurpääoman  poliittinen  vastuu  jää  kuitenkin 

taustalle ja epämääräiseksi poliittisiin liikkeisiin nähden. Talouselämän vaikutus poliittisiin 

toimijoihin  voi  olla  korruptoiva,  mikä  kyseenalaistaa  puolueettoman  päätöksenteon  ja 

demokratian toteutumisen.

Ennakoinnista ja turvatoimista huolimatta, demagogisia piirteitä omaavia henkilöitä siis 

päätyy  poliittisiin  virkoihin  kansan  valitsemana  ja  demokraattisten  instituutioiden  kautta. 

Mikä saa enemmistön äänioikeutetuista äänestämään demokratialle vahingollista ehdokasta? 

Syynä voi olla epästabiili tila yhteiskunnassa, minkä seurauksena järjestelmä on jo valmiiksi 

korruptoitunut  ja  rappeutunut  (Svolik,  2019,  20).  Levitskyn  ja  Ziblattin  (2018,  15,  19) 

mukaan vallan luovutus demagogille voi tapahtua yhteiskunnallisten poikkeustilojen, kuten 

taloudellisen kriisin kautta. Monissa tapauksissa – kuten Lapuan liikkeen nousu Suomessa 

1930-luvulla ja Charles Lindberghin pyrkiminen politiikkaan Yhdysvalloissa – ääriainesten 

nousu estettiin demokratian työkalujen ja poliittisten koalitioiden avulla (emt., 2018, 29–30, 

47). Demokraattiset arvot menivät omien ja puolueen etujen edelle.

Jos  valtion  johtoon  päätyy  autokraatti,  vallan  kolmijako  ja  perustuslaki  toimivat 

demokratiaa  turvaavina  suojakaiteina.  Ne  eivät  kuitenkaan  vedenpitävästi  estä  vallan 

väärinkäyttöä, sillä perustuslaki on monilta osin tulkinnanvarainen (Levitsky & Ziblatt, 2018, 

78–79). Yhdysvalloissa presidentti-instituutiosta on tullut sotien ja lamakausien myötä vahva, 

mitä autokraatti voi – perustuslain heikkouksia hyväksi käyttäen – hyödyntää omien etujensa 

ajamiseen. Presidentin valtaa kuvaa esimerkiksi se, että senaatin päätösvalta voidaan ohittaa 

presidentillisillä määräyksillä (engl. executive order), ja presidentti voi jopa armahtaa itsensä 

(emt., 128). Perustuslaki ei määrittele vallan kolmijaon kannalta niinkin oleellisen toimijan 

kuin  korkeimman  oikeuden  nimityksiä:  presidentti  voisi  laillisesti  täyttää  korkeimman 

oikeuden  tuomareiden  paikat  omilla  lojalisteillaan  (emt.,  130–131).  Näin  räikeää  ja 

korruptoivaa vallan väärinkäyttöä ei käytännössä ole toteutettu rauhan aikana. Tässä asiassa 

republikaanit kuitenkin astuivat jonkinlaiselle harmaalle alueelle vuonna 2020, kun senaatti 

vahvisti republikaanien enemmistöllä Trumpin nimeämän Amy Coney Barrettin korkeimman 

oikeuden  tuomariksi  viikko  ennen presidentinvaaleja  (BBC,  2020).  Neljä  vuotta  aiemmin 
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republikaanit estivät Obaman nimeämän tuomarin nimityksen (Levitsky & Ziblatt, 2018, 145, 

160–162).

Autokraatti  voi  avainvirkoja  miehittäen  ja  oikeuslaitosta  korruptoiden  kallistaa 

poliittista pelikenttää ja vääristää vallan kolmijakoa omien etujensa mukaiseksi. Kansalaiset 

puolestaan voivat demokratian kustannuksella äänestää ensisijaisesti puoluetta ja heitä itseään 

henkilökohtaisesti  hyödyttävää  epädemokraattista  ehdokasta  (Svolik,  2019,  21,  24).  Näin 

demokratia alkaa luisua kohti autokratiaa.

Demokraattisten arvojen rappio alkaa usein eriarvoistumisesta,  joka jakaa kansan eri 

leireihin  ja  polarisoi  yhteiskunnan.  Kahtia  jakautuneessa  tilassa  kontrasti  kasvaa,  jolloin 

äänestäjät  yhä  selkeämmin  valitsevat  puolensa  Schmittin  (2015,  42)  ystävä/vihollinen-

erottelun mukaisesti. Kaksinaismoraalin myötä puolueen etu menee demokraattisten arvojen 

edelle (Svolik, 2019, 27). Kärjistyneessä tilassa demagogiset ja massoihin vetoavat ehdokkaat 

nousevat  selvemmin  esiin,  mikä  Yhdysvalloissa  toteutui  Donald  Trumpin  valtaannousun 

myötä (Pearcy & Clabough, 2018, 348, 353). Trump ei kuitenkaan noussut tyhjästä; hänen 

suosionsa taustalla vaikutti maan demografinen muutos ja republikaanien kauna presidentti 

Barack Obamaa kohtaan (Bartels, 2020, 22757; Stein & Allcorn, 2018, 237). Trump vetosi 

varsinkin  valkoisiin  äänestäjiin  kyseenalaistamalla  Obaman  amerikkalaisuuden  ja 

legitiimiyden presidenttinä (Kelley-Romano & Carew, 2019, 46).
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5 YHDYSVALTOJEN POLARISAATIO

Yhdysvaltain  nykyinen  poliittinen  ilmapiiri  on  hyvin  polarisoitunut,  mikä  on  vaikuttanut 

negatiivisesti  myös  demokratian  tilaan.  Maan  kahtiajakautuneisuus  ei  ole  yksin  Trumpin 

syytä,  sillä sen juuret johtavat  pitkälle  menneisyyteen (Annala,  2021, 61).  Amerikkalaiset 

ovat pitkin historiaa – usein asevoimiensa tuella – olleet levittämässä demokraattisia arvoja 

sellaisiin  maihin,  joissa  sitä  ei  heidän  omasta  mielestään  riittävästi  ole.  Jos  tarkastellaan 

Yhdysvaltoja  itseään,  sen  demokratian  tila  on  varsin  hauras:  äänioikeutta  ei  ole  vielä 

tänäkään päivänä kaikilla kansalaisilla, kuten entisillä vangeilla, jotka etniseltä enemmistöltä 

edustavat afroamerikkalaisia (Mickey ym., 2017). Samoin Yhdysvaltain itsehallintoalueilla ei 

ole äänioikeutta presidentinvaaleissa, vaikka asukkaat ovatkin Yhdysvaltain kansalaisia. Tällä 

tavoin  esimerkiksi  Puerto  Ricon  latinoväestö  on  rajattu  demokraattisen  vaikuttamisen  ja 

valitsijamieskäytännön ulkopuolelle. (Snyder, 2018, 270.)

Äänioikeuden  käytön  rajoittamiseen  ja  vaikeuttamiseen  liittyvät  haasteet  ovat 

edelleenkin  ajankohtaisia,  samoin  kuin  vaalipiirien  uudelleen  piirtäminen  ja  manipulointi 

(engl. gerrymandering) (Allin, 2020, 266; Svolik, 2019, 25). Rotuun perustuva segregaatio ja 

siihen  liittyvä  äänioikeuden  rajoittaminen  päättyi  virallisesti  Yhdysvaltojen  eteläisissä 

osavaltioissa vasta 1970-luvulla (Pearcy & Clabough, 2018, 351–352; Mickey ym., 2017). 

Äänestämiseen  liittyvän  institutionaalisen  rasismin  ja  syrjinnän  kohteena  ovat 

säännönmukaisesti  olleet  muut  kuin  valkoisia  amerikkalaisia  edustavat  etniset  ryhmät 

(Kuhner,  2017,  223;  emt.,  2018,  346,  351–352).  Juurisyynä tähän on etnistä  enemmistöä 

edustavan republikaanisen puolueen oikean laidan pyrkimys varmistaa valkoisen ylivallan 
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jatkuminen  Yhdysvalloissa.  Kuten  United  States  Cencus  Bureaun  (2013)  ennustelukujen 

perusteella  piirretystä kuviosta  2  käy ilmi,  demografinen  muutos  kääntää  tulevaisuudessa 

väestösuhteen toisin päin, minkä republikaanit tiedostavat.

Tietoisuus  siitä,  että  valkoiset  amerikkalaiset  tulevat  jäämään  kuluvan  vuosisadan 

puolessavälissä vähemmistöasemaan, on saanut monet republikaanisen puolueen edustajista 

koventamaan retoriikkaansa ja toimintatapojaan. Osa aktiivisista republikaanipoliitikoista on 

mukana avoimen rasistisissa ja valkoista ylivaltaa ajavissa liikkeissä, kuten Tea Party (Stein 

& Allcorn, 2018, 238). Taustalla on tekijä, joka Schmittin teorian (Ojakangas, 2004, 22, 28–

29) perusteella nähdään vihollisen tunnusmerkkinä: muutos uhkaa kristillisyyteen perustuvaa 

amerikkalaista  elämäntapaa  ja  kulttuuria.  Pelko  poliittisen  vallan  menetyksestä  ja 

elämäntavan häviämisestä on jyrkentänyt poliittista ja etnistä polarisaatiota.

Etninen  kysymys  on  Yhdysvaltain  hallinnolle  hyvin  vaikea.  Maassa  ylintä 

parlamentaarista  valtaa  edustavan  kongressin  koostumus  kuvaa  hyvin  poliittisen  vallan  ja 

maan  demografian  välistä  epäsuhdetta.  117.  kongressi  vuonna  2021  on  huomattavalta 

enemmistöltä valkoisen rodun edustama (Kight, 2021). Republikaanien 50:stä edustajasta 2 

on  latinoja  ja  1  afroamerikkalainen.  Viidestäkymmenestä  demokraattiedustajasta  4  on 

latinoja,  2  afroamerikkalaisia  ja  2  aasialaisia.  Näiden  suhdeluku  ei  korreloi  lainkaan  sen 
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kanssa,  että  Yhdysvaltain kansalaisista  39 prosenttia  edustaa jotakin muuta kuin valkoista 

rotua. Alkuperäisväestön edustajia nykyisessä kongressissa ei ole yhtään. (emt.)

Vääristymä  maan  demografian  ja  hallinnon  välillä  kertoo  siitä,  että  varsinkin 

republikaanit  ovat  kaikin  keinoin  pyrkineet  pitämään  kiinni  poliittisesta  vallasta.  Kun 

tulevaisuudessa  ei-valkoisten  suhde muuhun väestöön tulee  pienenemään,  vastaavanlainen 

epäsuhta  ylimmän  poliittisen  vallan  ja  todellisen  etnisen  jakauman  kanssa  näyttää  aina 

enemmän demokratian sijaan apartheid-hallinnolta, jossa vähemmistö hallitsee enemmistöä. 

Tämän enemmistöaseman menettämisen pelossa republikaanit ovat turvautuneet demokratian 

vastaisiin  keinoihin,  joilla  pääsääntöisesti  demokraattista  puoluetta  äänestävien 

vähemmistöjen,  kuten  afroamerikkalaisten  ja  latinojen,  vaikutusmahdollisuuksia  on 

vaikeutettu (Kuhner, 2017, 221–222; Snyder, 2021, 35; Levitsky & Ziblatt, 2018, 183–184). 

Trumpin hallinnon aikainen pyrkimys estää maahanmuutto muslimienemmistöisistä maista, 

samoin kuin suunnitelmat hillitä siirtolaisuutta Latinalaisesta Amerikasta ja rakentaa muuri 

Meksikon rajalle,  liittyivät  samaan valkoista valtaa ajavaan doktriiniin (Allin,  2020, 267). 

Annalan (2021, 68–69) mukaan alkuvuoden 2021 aikana 14:ssä republikaanienemmistöisessä 

osavaltiossa  säädettiin  22  äänioikeuden  käyttöä  rajoittavaa  lakia,  joiden  yksiselitteisenä 

tarkoituksena on heikentää demokraattien asemaa.

5.1 Obaman aika

Barack  Obaman  nousu  presidentiksi  vuonna  2009  oli  liikaa  monelle  konservatiiviselle 

amerikkalaiselle. Afroamerikkalaisille ja ei-valkoisille se symboloi demokratian toteutumista 

ja tasa-arvoisempaa tulevaisuutta, kun taas valkoista ylivaltaa ajaville se oli merkki tulevasta 

muutoksesta sekä vallan ja konservatiivisten arvojen vähenemisestä. Se, että Yhdysvaltoja ja 

vapaata  maailmaa  edusti  musta  presidentti,  kasvatti  liberaalien  ja  konservatiivien  välillä 

poliittisia  ja  ideologisia  jakolinjoja  entisestään,  minkä  myötä  Schmittin  (2015,  42–43) 

luokkataisteluasetelma alkoi korostua.

Presidenttikauden alusta lähtien republikaaninen puolue vastusti periaatetasolla kaikkia 

mahdollisia  hankkeita,  joita  Obama ajoi  (Stein  & Allcorn,  2018,  237).  Tässä sovellettiin 

viivytyspuhekäytäntöä  (engl.  filibuster),  jolla  presidentin  lakiesityksiä  ja  korkeimman 
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oikeuden tuomarinimityksiä hidastettiin. Päämääränä toimintakyvyn rajoittamisessa oli tehdä 

Obamasta  yhden kauden presidentti.  Kun lakiesitykset  eivät  edenneet,  Obama puolestaan 

alkoi rikkoa normeja, ohittaen kongressin presidentillisillä määräyksillä. (Levitsky & Ziblatt, 

2018, 162–164, 166.) Politiikan tekeminen ajautui eskaloitumisen myötä pattitilanteeseen.

Keskeisimmäksi  periaatteelliseksi  kiistakysymykseksi  Obaman  kaudella  muodostui 

terveydenhuollon  uudistus,  eli  niin  sanottu  Obamacare.  Toiseksi,  Obaman  legitiimiys 

presidenttinä  yritettiin  kyseenalaistaa  salaliittoteorialla,  jonka  mukaan  Obama  olisi  ollut 

syntynyt Yhdysvaltain ulkopuolella, ollen siten sopimaton virkaansa. Yksi äänekkäämmistä 

teorian puolestapuhujista oli vielä tuolloin politiikan ulkopuolella ollut Donald Trump.

5.1.1 Syntyperän kyseenalaistaminen

Afroamerikkalaisen Obaman presidenttiys oli monelle peruskonservatiiville häpeällinen asia. 

Valinta toiselle presidenttikaudelle, Yhdysvaltain talouden mallikelpoinen hoitaminen 2008 

finanssikriisin  jälkeen  ja  nimitys  Nobelin  rauhanpalkinnon  saajaksi  oli  valkoista  ylivaltaa 

ajavien  mielestä  lopullinen  nöyryytys  (Stein  &  Allcorn,  2018,  237,  239).  Oikeistolaiset 

julkaisut  menivät  niin  pitkälle  rotukysymyksen  kärjistämisessä,  että  niissä  Obama 

rinnastettiin lastenkirjojen apinahahmoon (emt., 238).

Kauna  mustaa  presidenttiä  kohtaan  valkoisten  oikeistolaisten  ja  republikaanien 

keskuudessa  oli  niin  syvää,  että  hänen  legitiimiys  presidenttinä  pyrittiin  kaikin  keinoin 

kyseenalaistamaan.  Keskeisenä  argumenttina  tässä  oli  Obaman amerikkalaisen  syntyperän 

kyseenalaistaminen (engl. birtherism), jolla hänen oikeutensa toimia presidentin virassa olisi 

voitu  mitätöidä.  Äänekkäin salaliittoteorian esiin  tuoja oli  Donald Trump. Vuodesta 2011 

lähtien  hän  esitti  valtamedian  haastatteluissa  retorisia  kysymyksiä  ja  epäilyjä  Obaman 

syntymätodistukseen liittyen (Kelley-Romano & Carew, 2019, 33). Vaikka Trump ei ollut 

tuolloin  vielä  mukana  puoluepolitiikassa,  hän  oli  tarpeeksi  tunnettu  henkilö  saadakseen 

mediassa riittävästi näkyvyyttä perusteettomille väitteilleen, joiden mukaan istuva presidentti 

olisi syntynyt Keniassa. Mitä erikoisempia argumentteja Trump esitti, sitä kiinnostuneempi 

media niistä oli.  (emt., 35.) Eri medioiden toistaessa samaa propagandaa, ihmiset alkoivat 

uskoa Trumpin väitteisiin (emt., 38).
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Kampanjan  tarkoituksena  oli  mobilisoida  valkoinen  väestö,  ja  erityisesti  sen 

konservatiiviset  äänestäjät.  Obama vastasi  tähän julkaisemalla  syntymätodistuksensa,  jotta 

selkeästi rasistinen ja valkoisen ylivallan kannattajille suunnattu kampanja loppuisi. Obaman 

esiintulon  jälkeen  Trump  puolestaan  määrätietoisesti  kyseenalaisti  todistuksen  aitouden. 

(Kelley-Romano  &  Carew,  2019,  35–36.)  Syntymätodistusjupakan  ohella  Trump  epäili 

julkisesti Obaman älyllistä kyvykkyyttä ja menestystä Columbian ja Harvardin yliopistoissa 

(emt.,  41).  Lisäksi  presidentin vakaumus kyseenalaistettiin:  kristityn sijaan häntä pidettiin 

muslimina,  mikä  konservatiivien  keskuudessa  koettiin  äärimmäisen  epäamerikkalaisena 

(Stein & Allcorn, 2018, 238–239).

Kaikki  Trumpin  väitteet  perustuivat  moniselitteisiin,  epämääräisiin  vihjauksiin  ja 

retorisiin kysymyksiin, ilman että niistä olisi esitetty faktoihin perustuvia todisteita (Kelley-

Romano & Carew, 2019, 40–41).  Obaman henkilön kyseenalaistaminen sopi  lakmustestin 

(ks.  luku  4.1)  määritelmään  poliittisen  vastustajan  delegitimoinnista  (Levitsky  & Ziblatt, 

2018, 62, 160–162). Väitteiden tulkinta jäi yksin kuulijoille, mikä oli tyypillinen autokraatin 

vaikutuskeino: itseään toistavien väitteiden tarkoituksena oli myrkyttää ilmapiiri (Allin, 2020, 

262).  Schmittin  teorian  mukainen  tarkoitus  oli  julkisesti  luoda  Obamasta  vihollisen 

entiteettiin rinnastettava kuva epäamerikkalaisena ja epäpätevänä presidenttinä, jolla on väärä 

ihonväri.

5.1.2 Obamacare

Presidentti Obaman ajamasta vuoden 2010 terveydenhuollon uudistuksesta (Affordable Care 

Act  (ACA),  nk.  Obamacare)  tuli  seuraava  kynnyskysymys.  Obaman  virkakauden  alussa 

demokraateilla  oli  enemmistöasema  senaatissa,  jolloin  monet  presidentin  lakiesityksistä 

toteutuivat (Aaltola, Salonius-Pasternak, Käpylä & Sinkkonen, 2018, 28). Näiden hankkeiden 

joukossa oli myös terveydenhuollon uudistus (ACA). Tästä ennen kaikkea vähempiosaisia 

amerikkalaisia koskettavasta uudistuksesta tuli myöhemmin täysin poliittinen kysymys, joka 

negatiivisessa mielessä nähtiin ainoastaan mustan presidentin saavutusten symbolina (Stein & 

Allcorn,  2018,  235).  Tämän  takia  varsinkin  oikealla  laidalla  oleva  poliittinen  siipi  halusi 

kaikin keinoin tuhota Obamacaren.
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Terveydenhuollon  uudistus  oli  demokratiankin  kannalta  merkittävä,  sillä  monet 

äänestämättä  jättäneistä  olivat  köyhiä,  jotka  olivat  ilmoittaneet  äänioikeuden 

käyttämättömyyden  syyksi  huonon  terveydentilansa  (Kuhner,  2017,  223).  Köyhien  äänet 

eivät olleet republikaaneille eduksi, sillä pääsääntöisesti vähävaraiset ja vähemmistöryhmät 

ovat äänestäneet demokraatteja (Mickey ym., 2017). Poliittiselle oikealle laidalle Obamacare, 

tasa-arvoistavana kollektiivisen hyvinvoinnin jakajana, edusti konservatiiviselle ideologialle 

vastakkaisia arvoja:  perusidea soti valinnan- ja yksilönvapautta vastaan. (Stein & Allcorn, 

2018, 235.) Lisäksi Obamacare nähtiin oikeistolaispiireissä häpeällisenä mustan presidentin 

aikaansaannoksena,  joka oli  pyyhittävä  pois  Yhdysvaltain  historiasta.  Obamacaren 

eliminoiminen olisi symboloinut valkoisen ylivallan jonkin asteista palautusta, ja samalla se 

olisi ollut maan maineen puhdistus afroamerikkalaisen presidentin luomasta häpeätahrasta. 

(emt., 2018, 236–237.)

Trumpille,  jota  Obama  oli  vuoden  2011  lehdistögaalassa  julkisesti  nöyryyttänyt 

syntymätodistusjupakan takia (Stein & Allcorn, 2018, 239), Obamacaren mitätöimisestä tuli 

henkilökohtainen  kynnyskysymys.  Tuore  presidentti  yritti  heti  virkakautensa  alussa 

määrätietoisesti  kumota  Obaman  nimeä  kantavan  terveydenhuollon  uudistuksen,  mikä 

huipentui  senaatin  äänestykseen  28.  heinäkuuta  2017.  Trumpin  yritys  kaatui 

republikaaniedustaja John McCainin ratkaisevaan ääneen, jolla hän äänesti lain kumoamista 

vastaan.  (Caldwell,  2017.)  Trump  on  siitä  lähtien  kantanut  McCainille  kaunaa  –  jopa 

postuumisti (Simkins, 2019).

5.2 Trumpin aika

Yhdysvaltojen  historiassa  on  ollut  monia  yhteiskunnallisesti  polarisoivia  ja  demokratian 

kannalta haasteellisia aikakausia, orjuudesta ja rotuerottelusta Trumpin aikaan. Kuten edellä 

todettiin, Obaman hallintokausi saattoi olla monelle toivo paremmasta, kun taas toiset kokivat 

sen uhkana tärkeinä kokemilleen arvoille ja maan tulevaisuudelle. Obaman kausi siis omalla 

tavallaan  jakoi  ja  polarisoi  kansaa,  mistä  Donald  Trump  puolestaan  ammensi 

salaliittoteorioita  hyväksi  käyttäen  poliittista  voimaa  omalle  menestykselleen.  Trumpin 

tapauksessa  poliittisen  portinvartijan  tehtävä  petti,  ja  politiikkaan  pääsi  mukaan  kaikki 
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lakmustestin ehdot täyttävä, kärjistävää retoriikka viljelevä sekä demagogisia piirteitä omaava 

persoona,  mikä lisäsi maan polarisoitumista entisestään. Trumpin käsissä maa alkoi siirtyä 

kohti hallinnollista vallankaappausta.

Trumpin toiminta oli  niin repivää,  että se hajotti  myös republikaanien rivejä.  Pitkin 

virkakautta  presidentin  arvaamaton  ja  tempoileva  käytös  sekä  impulsiivinen  tyyli  tehdä 

päätöksiä  polarisoi  puoluetta  sisältäpäin.  Presidentillä  oli  omat  lojalistinsa,  mutta  puolue-

eliitissä oli myös kriittisiä ääniä, kuten John McCain ja Lindsey Graham (Aaltola ym., 2018, 

29). Eksentrisestä politiikan tekemisestä huolimatta – tai ehkä juuri sen takia – Trump nautti 

ydinkannattajiensa  keskuudessa  entistä  suurempaa  suosiota,  mikä  sai  kriittiset  äänet 

vaimenemaan.  Vakavasti  sairastunut  McCain  piti  linjansa  kuolemaansa  saakka,  mutta 

Graham muuntautui  Trumpin arvostelijasta  lojalistiksi,  joka oli  presidentin  etujen nimissä 

valmis  romuttamaan  Yhdysvaltain  demokratian  (Baragona,  2020).  Tässä toteutui  se,  mitä 

Svolik  (2019,  24–26)  väittää:  ihmiset  ovat  puolueen  tai  oman  etunsa  tähden  valmiita 

hylkäämään  demokraattiset  arvot.  Useiden  muiden  republikaanijohtajien  tapaan  myös 

Graham  lähti  Trumpin  rinnalla  donquijotemaiseen  taisteluun  todellisuutta  vastaan  2020 

presidentinvaalien jälkimainingeissa (Allin, 2020, 268).

Autoritaariselle  hallitsijalle  tyypillisesti  Trump  vaati  ehdotonta  lojaalisuutta,  vaikka 

kysymys olisi ollut hyvinkin epäeettisestä ja kiistanalaisesta toiminnasta, kuten virka-aseman 

väärinkäytöstä.  Trumpin  ensimmäisessä  virkarikosoikeudenkäynnissä  tapahtui  se,  mikä 

Schmittin (2015, 58) mukaan nähdään yksipuolisena depolitisaationa ja vihollisen puolelle 

siirtymisenä:  Mitt  Romney  äänesti  ainoana  republikaanisenaattorina  virkarikossyytteen 

puolesta,  mikä teki  hänestä  republikaanien  ja  Trumpin  leirissä  petturin  (Schultz,  2020). 

Toisessa virkarikosoikeudenkäynnissä edustajainhuoneen jäsen Liz Cheney ja muut syytteen 

kannalla  olleet  republikaanit  kokivat  saman  kohtalon  (Annala,  2021,  69).  Jos  ei  ollut 

presidentin puolella, oli häntä vastaan.

Hallinnon  lisäksi  Trumpin  persoona  jakoi  Yhdysvaltain  kansan  yhä  selvemmin  eri 

koulukuntiin,  mikä  ilmeni  varsinkin  valkoisten  evankelistojen  kaksinaismoraalisessa  ja 

paradoksaalisessa suhtautumisessa: he kannattivat puoluetta ja sitä mitä Trump näennäisellä 

tasolla  uskonnollisesti  edusti,  mutta  toisaalta  eettisesti  halveksuivat  häntä  seksistisenä  ja 

korruptoituneena liikemiehenä (Aaltola ym., 2018, 17, 19). Tässä  toteutui Schmittin (2015, 

38



46–50) pluralistinen  teoria,  jossa uskonnolliset  ja  poliittiset  kysymykset  olivat  eri  tasoilla 

ristiriidassa keskenään.  Evankelistojen tapauksessa voi nähdä myös Schmittin  (Ojakangas, 

2004,  88–90)  kritiikin  liberalismia  kohtaan,  jossa  demokraattien  valta  ja  liberalistinen 

politiikka nähdään rappion tienä.

5.2.1 Hallinnollinen vallankaappaus

Trump  oli  politiikan  ulkopuolelta  tullut  liike-elämän  vaikuttaja,  jolle  poliittinen 

toimintakulttuuri  ja  normit  olivat  vieraita.  Autokraattisen  johtajan  tavoin  Trump  koki 

parlamentaarisen  lainsäädäntöprosessin  hitauden  turhauttavana,  mistä  syystä  heti 

virkakautensa alussa hän toimeenpani lukuisia presidentillisiä määräyksiä (executive order), 

joilla  senaatin  päätösvalta  ohitettiin.  Trump kirjoitti  määräyksiä  100 ensimmäisen  päivän 

aikana presidenteistä eniten sitten Harry S. Trumanin, joka oli virassa poikkeusolojen aikana 

(Aaltola  ym.,  2018, 25).  Sen sijaan varsinaisia  lakeja  hän ei  saanut  ensimmäisen  vuoden 

aikana  vahvistetuksi  kongressissa kuin yhden.  Trump tituloi  itsensä sopimuksia  tekeväksi 

(engl.  dealmaker) presidentiksi,  mikä oli  ristiriidassa todellisten saavutusten kanssa. (Gills 

ym., 2019, 294.)

Trumpin  sooloileva  ja  itsevaltainen  tyyli  näkyi  myös  suhtautumisessa  normeihin  ja 

vallitseviin toimintatapoihin. Presidentin ja kongressin valtaoikeudet määrittävän perustuslain 

ollessa  osittain  vanhahtava  ja  tulkinnanvarainen,  yhteisesti  hyväksytyt  normit  ovat 

vakiintuneet  politiikan  pelisäännöiksi  (Allin,  2020,  261;  Aaltola  ym.,  2018,  24–25).  Kun 

poliittinen kulttuuri oli perustunut keskinäiseen kunnioitukseen, toisen osapuolen sietämiseen 

ja  institutionaaliseen  pidättäytymiseen  (engl.  forbearance),  Trump  teki  historiaa 

presidenttinä, joka säännönmukaisesti sivuutti bilateraalisesti omaksutut normit, demokratian 

periaatteet ja hyvät tavat (Levitsky & Ziblatt, 2018, 102, 106, 111; Annala, 2021, 61). Siitä 

kertoi  vihamielinen  suhtautuminen vallan kolmijakoon,  riippumattomaan oikeuslaitokseen, 

vapaaseen  mediaan  ja  korruption  vastaiseen  toimintaan  –  sekä  ennen  kaikkea  – 

vaalijärjestelmään  (Bartels,  2020,  22758).  Demokraattisten  instituutioiden  ja 

oikeusvaltionperiaatteen  halveksunta  oli  lakmustestin määritelmän  mukainen  merkki 

voimakkaasti itsevaltaisista taipumuksista.
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Itsevaltaisuus näkyi heti virkakauden alussa, kun Trumpin hallinto pyrki puuttumaan 

riippumattomien  valtion  virastojen  toimintaan.  Trump  erotti  tehtävästään  FBI:n  johtajan 

James  Comeyn  tämän  kieltäydyttyä  keskeyttämästä  Trumpin  vaalikampanjaan  liitettyä 

Venäjä-tutkintaa (Aaltola ym., 2018, 33). Saman tutkinnan johtoon nimitettiin entinen FBI:n 

johtaja  Robert  Mueller,  jonka  Trump  aikoi  myös  erottaa.  Presidentti  joutui  kuitenkin 

perääntymään,  kun  erottamista  toteuttamaan  osoitettu  lakiasiainhoitaja  uhkasi  erota  itse. 

(Snyder,  2018,  262.)  Comeyn  tapauksessa  vallan  kolmijako  toimi,  sillä  kongressi  esti 

Trumpin  lojalistin  nimityksen  hänen  tilalleen  (Levitsky  &  Ziblatt,  2018,  180).  Kaksi 

kuukautta  virkaan  astumisen  jälkeen  Trump oli  erottanut  lähes  puolet  93:stä  liittovaltion 

lakimiehestä,  joiden  tilalle  hän  alkoi  nimittää  omia  lojalistejaan  (Kuhner,  2017,  236). 

Lähipiirissä  harjoitettiin  avointa  nepotismia  nimittämällä  Valkoisen  talon  hallintoon 

presidentin oma tytär ja vävy (Gills ym., 2019, 293). Pätevyyden sijaan sukulaisuuteen tai 

lojaalisuuteen  perustuvat  nimitykset  heikensivät  hallinnon  uskottavuutta  ja  toimintakykyä. 

Itsevaltaisilla toimilla ja vallan keskittämisellä poliittista pelikenttää kallistettiin presidentille 

suotuisaksi, mikä oli askel kohti hallinnoitua vallankaappausta.

5.2.2 Kohti vallankaappausta

Voidaan  oikeutetusti  esittää  väite,  että  hallinnollinen  vallankaappaus  (executive  takeover) 

vaihtui suoran  vallankaappauksen  (coup  d’état)  yritykseen  6.  tammikuuta  2021,  kun 

Yhdysvaltain senaatti oli kokoontunut vahvistamaan 2020 presidentinvaalien tulosta. Kaksi 

kuukautta  aiemmin  Trump oli  selvällä  marginaalilla  hävinnyt  vaalitaistelun  Joe  Bidenille 

(Collinson & Reston, 2020). Trump, joka ei halunnut myöntää tappiotaan, piti samaan aikaan 

muutaman  korttelin  päässä  Capitolilta  yleisötilaisuuden,  jossa  hän vaalivilppiepäilyihin  ja 

salaliittoteorioihin  vedoten  kehotti  kannattajiaan  menemään  Capitolille  taistelemaan ja 

näyttämään voimansa (Annala, 2021, 65–67):

[…] Something’s wrong here. Something’s really wrong. Can’t have happened. And we fight. 
We  fight  like  Hell and  if  you  don’t  fight  like  Hell, you’re  not  going  to  have a  country 
anymore. […] We’re going to walk down to the Capitol, and we’re going to cheer on our 
brave senators, and congressmen and women. We’re probably not going to be cheering so 
much for some of them because you’ll never take back our country with weakness. You have 
to show strenght, and you have to be strong. (Trump, 2021.)
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Trump viittasi puheessaan vääryyden kokemiseen ulkopuolisen toimijan taholta, joka 

oli  epäreilulla  poliittisella  vehkeilyllä  yksipuolisesti  ylittänyt  Schmittin  poliittisen, mikä 

teoreettisesti  antaisi  moraalisen  oikeutuksen  voimatoimien  käytölle.  Tällä retoriikalla 

vedottiin  paikalla  olleeseen  konservatiiviseen  kuulijakuntaan  ja  Lakoffin  määrittelemään 

ankaran isän kehykseen, jossa moraaliseen vahvuuteen assosioituja ominaisuuksia ylistettiin 

ja heikkoutta  halveksittiin.  Kuten Fuchs (2021, 250) toteaa,  Trump käytti  erityisen paljon 

voimankäyttöön ja taisteluun liittyvää sanastoa:

[…] you have to get your people to fight. If they don’t fight, we have to primary the hell out 
of the ones that don’t fight […] We’re going to have to fight much harder […] But it used to 
be that they’d argue with me, I’d fight. So I’d fight, they’d fight. I’d fight, they’d fight. Boop-
boop. (Trump, 2021.)

Puheessa  vedottiin  toistuvasti  samaan  heikkoutta  halveksivaan  konservatiiviseen 

moraalikäsitykseen.  Snyderin  (2021,  39)  mukaan republikaanien  keskuudessa  on  käytetty 

halventavaa RINO-nimitystä  (Republican In Name Only) niistä republikaaneista,  joiden ei 

katsota olevan riittävän sitoutuneita konservatiivisiin arvoihin. Vuoden 2020 vaalien jälkeen 

nimitys  laajeni  kattamaan  myös  ne,  jotka  eivät  puolueen  oikean  laidan  mielestä  olleet 

tarpeeksi sitoutuneita  kyseenalaistamaan Joe Bidenin vaalivoittoa (emt). Tähän viittaavalla 

retoriikalla Trump loi puheessaan oman puolueen sisälle syvän ystävä/vihollinen-jakolinjan:

[…] Democrats have gotten away with election fraud and weak Republicans […] There’s so 
many weak Republicans […] The weak Republicans, they’re pathetic Republicans and this is 
what happens […] I think I’m going to use the term, the weak Republicans […] Let the weak 
ones get out. This is a time for strenght […] we’re going to try and give our Republicans, the 
weak ones, because the strong ones don’t need any of our help, we’re going to try and give 
them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. (Trump, 2021.)

Puheen retoriikka ei ollut ainoastaan vihjailevaa. Siinä esitettiin suoraan väite, jonka 

mukaan koko vaalitulos olisi ollut petos. Samaan aikaan käytyjen kongressivaalien tulosta 

presidentti väitti myös petokseksi – petokseksi, jonka vain presidentillinen veto voi oikaista:

In every single swing state, local officials, state officials, almost all Democrats made illegal 
and unconstitutional changes to election procedures without the mandated approvals by state  
legislatures, that these changes paved the way for fraud on a scale never seen before […] the  
only line that we have is the veto of the president of the United States. So this is now what 
we’re doing […]. (Trump, 2021.)
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Näin diktaattorimainen  puhe  ja  retoriikka,  jossa  ei  kunnioiteta  maan  omaa 

vaalijärjestelmää ja valtioinstituutiota, on istuvalta presidentiltä yksiselitteisesti demokratiaa 

halveksuvaa  ja  vallankumouksellista.  Puheessa  ei  suoraan  sanallisesti  yllytetä  kapinaan, 

mutta sen voi helposti tulkita kumoukselliseksi.

Trumpin  henkilökohtainen  asianajaja  Rudy  Giuliani  puolestaan  puhui  samassa 

tilaisuudessa oikeuden hakemisesta taistelun kautta. Siinäkin vihjattiin rikolliseen moraalisen 

rajan  ylitykseen toisen osapuolen toimesta,  minkä puolesta  hän itse  ja  presidentti  olisivat 

olleet valmiit uhraamaan koko arvovaltansa:

[…] Let’s have trial by combat. I’m willing to stake my reputation, the President is willing to 
stake his reputation, on the fact that we’re going to find criminality here. (Giuliani, 2021.)

Tämä diskurssi oli vain jatkoa sille, jota Trump oli toistanut edelliset 4 vuotta (Fuchs, 

2021,  250).  Viimeisen  vuoden sisällä,  tammikuusta  2020 tammikuuhun  2021,  Trump oli 

julkaissut  Twitterissä  1718  viestiä,  joissa  toistettiin  samaa  retoriikkaa  ja  perusteettomia 

väitteitä vaalien vilpillisyydestä (emt., 248). Se, että Trumpin kannattajat ryntäsivät puheen 

jälkeen  väkivalloin  kongressirakennukseen  ja  ottivat  sen  hetkeksi  haltuunsa,  oli  looginen 

loppunäytös presidentin tuottamalle valheelliselle propagandalle ja vihapuheelle.

Capitolin  mellakassa  toteutui  pienessä  mittakaavassa  Schmittin  (2015,  40,  42) 

poliittisen ylittäminen, jolloin poliittinen vihollinen muuttui Trumpin kannattajien puolella 

henkilökohtaiseksi  ja  demoniseksi  viholliseksi,  jonka tappaminen tai  vahingoittaminen oli 

oikeutettua. Ystävän ja vihollisen välinen jännite ylitti poliittisen, mikä realisoitui poliittiseksi 

tosipaikaksi eli fyysiseksi väkivallaksi. Valtion sisällä tosipaikkaan sisältyy aina sisällissodan 

ja kansannousun riski, mikä tässä tapauksessa oli lähellä toteutua.

Loppiaisen mellakka saattoi vaikuttaa spontaanilta  pettyneiden kannattajien reaktiolta, 

johon  vaalit  hävinnyt  ja  pettynyt  presidentti  heidät  yllytti,  mutta  Woodwardin  ja  Costan 

(2021, xviii–xix) mukaan tapauksen taustalla oli selvää suunnitelmallisuutta: kenraali Mark 

Milleyn  mielestä mellakka oli monella tasolla organisoitu isku demokratian ytimeen, jonka 

yksiselitteisenä  tarkoituksena  oli  syrjäyttää  hallinto  ja  estää  vaalituloksen  vahvistaminen. 
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Täysin toteutuessaan se olisi ollut coup d’état. Jo aiemmin marraskuussa 2020 CIA:n johtaja 

Gina  Haspel  oli  sitä  mieltä,  että  maa  oli  Trumpin  johdolla  matkalla  kohti  äärioikeiston 

vallankaappausta (emt., 152).

Tammikuussa  2020  tehdyn  tutkimuksen  mukaan  lähes  puolet  republikaanien 

äänestäjistä  oli  tarvittaessa  valmiita  käyttämään  voimaa  ja  väkivaltaa  perinteisen 

amerikkalaisen  elämäntyylin  säilyttämiseksi  (Bartels,  2020,  22752).  Suurimmaksi  uhaksi 

näille  arvoille  koettiin  maan  demografinen  muutos  latinojen,  maahanmuuttajien  ja 

afroamerikkalaisten  suhteellisen  lukumäärän  ja  vaikutusvallan  lisääntyessä.  Toisena 

merkittävänä uhkana maan tulevaisuudelle nähtiin toinen pääpuolue. (emt., 22753, 22757.) 

Näiden  taustojen  valossa  ei  ole  yllättävää,  että  Trumpin  järjestelmällinen  vihapuhe  ja 

pelottelu tehosi hänen ydinkannattajakuntaansa, jotka tunkeutuivat väkivalloin Capitolille.

Schmittin  (2015,  55)  ajattelun  mukainen  talouden  valta  kääntyi  Capitolin  mellakan 

jälkeen  negatiiviseksi:  monet  merkittävät  rahoittajat  lopettivat  taloudellisen  tukensa  niille 

republikaaneille,  jotka  olivat  riitauttaneet  vaalituloksen  ja  Joe  Bidenin  vahvistuksen 

presidentiksi (Isenstadt, Schneider, Meyer & Warmbrodt, 2021). Pääoman valta kääntyi siitä 

hyötyneitä vastaan, kun moraalinen kipuraja ylitettiin demokratian kustannuksella. Eettisen 

kysymyksen taustalla vaikutti myös rahoittajien imagollinen tappio ja huono julkisuuskuva.

Trumpin hallinnon entinen puolustusministeri James Mattis arvosteli Trumpia julkisesti 

presidenttinä,  joka  ei  edes  näennäisesti  yrittänyt  yhdistää  amerikkalaisia.  Sen  sijaan  hän 

polarisoi Yhdysvaltoja entisestään: pidättäytymällä tuomitsemasta äärioikeiston ja valkoisen 

ylivallan väkivaltaa, hän epäsuorasti tuki sitä. (Allin, 2020, 260, 268; Aaltola ym., 2018, 20.) 

Suhtautuessaan hyväksyvästi poliittiseen väkivaltaan – ja demokratian perusarvot sivuuttaen 

– Trump täytti lakmustestin mukaisen demagogin määritelmän: presidentti lietsoi vihapuhetta 

ja teki kaikkensa romuttaakseen uskon demokratiaan.

43



6 LOPPUPÄÄTELMÄT JA POHDINTA

Neuvostoliiton  kaatumisen  ja  kylmän  sodan  loppumisen  myötä  poliittinen  ilmapiiri  alkoi 

muuttua lännessä ja Yhdysvalloissa, kun yhteinen vihollinen katosi ja uusia toimijoita alkoi 

nousta läntisen demokratian ja Yhdysvaltojen suvereenin aseman haastajaksi. Demokratian 

esikuvan rooli  alkoi  kärsiä  henkisestä  inflaatiosta,  mikä yhdessä demografisen  murroksen 

kanssa aiheutti turhautumista ja poliittisia jännitteitä. Sen seurauksena keskustaoikeisto alkoi 

radikalisoitua sekä idässä että lännessä.

Kuten muuallakin maailmassa, myös Yhdysvalloissa kylmän sodan päättyminen toimi 

jonkinlaisena  vedenjakajana.  Aiemmin  ne  republikaanit  ja  demokraatit,  jotka  olivat 

konsensushengessä  harjoittaneet  yhteistä  ulkopolitiikkaa  kommunismin  uhkaa  vastaan, 

joutuivat  yhteisen vihollisen kadottua pohtimaan uudelleen yhteisiä  arvojaan (Applebaum, 

2020, Chapter  4).  Niitä  ei  enää ollut.  Yhteisen agendan ja  Schmittin  (2015, 33) yhteisen 

vihollisen poistuessa myös yhteiset pelisäännöt unohdettiin.

Yhdysvallat  on  perinteisesti  pitänyt  itseään  globaalina  demokratian  tiennäyttäjänä. 

Maailmanjärjestyksen muututtua radikaalisti eri valtiot lähtivät omiin suuntiinsa poliittisesti, 

jolloin  Yhdysvaltojen  rooli  ei  ollut  enää  yhtä  merkittävä.  Yhdysvaltain  aseman 

heikentyminen  sai  amerikkalaiset  pohtimaan  vaikutusvaltaansa  hegemonina  (Applebaum, 

2020,  Chapter  5).  Lakoffin (2016,  81–83) vahvan moraalin  ja  moraalijärjestyksen teoriaa 

mukaillen,  amerikkalaiset  olivat  tähän saakka pitäneet  suvereenin johtajan  roolia  itselleen 

ansaittuna ja oikeutettuna.
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Maailmanpoliittisen  aseman  muuttuessa  myös  Yhdysvaltain  väestöpohja  oli 

muutoksessa.  Maahanmuutto  ja  maassa  jo  olevien  etnisten  ryhmien  lisääntyminen  oli 

muuttamassa demografista karttaa pysyvästi (Applebaum, 2020, Chapter 5). Myös erilaiset 

vähemmistöryhmät alkoivat olla yhä näkyvämpi osa kulttuuria.  Valkoisten konservatiivien 

mielissä  tällainen  kehitys  merkitsi  kulttuurista  uhkaa  Yhdysvalloille  –  sellaisena  kuin  he 

olivat Amerikan tottuneet näkemään (Norris & Inglehart, 2019, 91). Sama trendi näkyi myös 

muualla maailmassa, mille yhteinen piirre oli negatiivinen suhtautuminen maahanmuuttoon – 

erityisesti  muslimien  maahanmuuttoon  (Klein,  2020,  Chapter  5).  Demografian  muutostila 

enteili haasteita poliittiselle valta-asemalle.

Nopeat muutokset ympärillä ja poliittisen päätöksenteon hitaus sai monet kaipaamaan 

hyviä nostalgisia  aikoja,  jolloin konservatiivit  hallitsivat  ja amerikkalaisen prototyyppi  oli 

valkoinen  mies  (Applebaum,  2020,  Chapter  4;  Norris  &  Inglehart,  2019,  353–54). 

Konservatiivien  oikealla  laidalla  olevilla  oli  toki  selkeä  poliittinen  kantansa,  mutta  myös 

keskustaoikeistossa  olevat  alkoivat  turhautua  perinteiseen  politiikantekoon,  jossa  heillä  ei 

omasta  mielestään  ollut  riittäviä  vaikutusmahdollisuuksia.  Muutoshakuisuus  alkoi  siirtää 

keskustaa enemmän oikealle, mikä johti ääriajattelun nousuun ja radikalisoitumiseen (emt., 

2020).  Kuten luvussa 2.2.3 todettiin, myös puolueiden pyrkimys erottautua toisistaan alkoi 

kärjistää  äänenpainoja  ja  retoriikkaa,  mikä  nosti  normeista  irti  pyrkiviä  poliitikkoja  ja 

ehdokkaita  esiin.  Nopeaa  muutosta  luvanneet  populistiset  ehdokkaat  saivat  näin  äänensä 

kuuluviin,  millä  onnistuttiin  vetoamaan  politiikan  pysähtyneisyyteen  turhautuneisiin 

äänestäjiin  –  tai  ainakin  heihin,  jotka  kokivat poliittisen  kulttuurin  sellaisena. 

Puoluekoneistojen  radikalisoituessa  myös  puolueiden  kannattajat  alkoivat  selkeämmin 

polarisoitua omiin leireihinsä.

Donald  Trump  vetosi  tähän  äänestäjäkuntaan  noustessaan  poliittiseen  asemaansa. 

Monet  näkivät  hänessä  Amerikan  pelastajan,  joka  lopettaa  maahanmuuton  ja  muun 

moraalikäsityksen  vastaisen  kehityksen  ja  palauttaa  Yhdysvallat  nostalgiseen  suuruuden 

aikakauteen  (Norris  &  Inglehart,  2019,  21,  76;  Applebaum,  2020,  Chapter  5).  Tähän 

ajatukseen Ronald Reaganin ajalta peräisin oleva Trumpin iskulause ”Make America Great 

Again”  oleellisesti  assosioitui  (Nader,  2017).  On  todennäköistä,  että  Trumpin  käyttämät 

termit ja iskulauseet eivät ole olleet sattumanvaraisia. Kuten tammikuun 2021 puheen (ks. 
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luku 5.2.2) otteista käy ilmi, hän on ollut retoriikassaan taitava ja laskelmoiva  toistaessaan 

säännönmukaisesti yksinkertaisia  ja  voimakkaita  sanoja  ja  iskulauseita,  joilla 

konservatiivinen viitekehys on aktivoitu.

Taustavoimina Trumpin kampanjoinnissa oli hänen oma salaliittoteoriansa presidentti 

Barack  Obaman  syntymäoikeudesta  ja  aggressiivinen  oikeistomedia,  joka  kuuliaisesti  ja 

faktoja  tarkistamatta  toisti  Trumpin  tuottamia  iskulauseita  ja  väitteitä.  (Applebaum,  2020, 

Chapter 2, 5.) Pelkästään oikeistomedia ei ollut tähän syyllinen; myös muu valtamedia näki 

tässä normeja rikkovassa persoonassa tilaisuuden saada näkyvyyttä kanavilleen. Tämä johti 

siihen,  että  koko  mediakenttä  alkoi  toistaa  sekä  Trumpin  että  oikeistomedian  tuottamaa 

sanomaa  ja  kärjistävää  retoriikkaa,  jättäen  samalla  muiden  republikaaniehdokkaiden 

vaalikampanjat  Trumpin  varjoon.  (Wacker,  2021,  s.  20,  60–62;  Klein,  2020,  Chapter  6; 

Norris  &  Inglehart,  2019,  354.)  Mediakenttä  kokonaisuudessaan  –  tiedostaen  tai 

tiedostamattaan  –  loi  Trumpista  kuvan  messiaanisena  maan  pelastajana,  joka  on  valmis 

tekemään  sen  hinnalla  millä  hyvänsä.  Lakoffin  (2016,  65–66)  teoriaa  mukaillen,  näillä 

voimakkailla  viesteillä  ja  metaforilla  aktivoitiin  konservatiivinen  kehys supersankarista  ja 

ankarasta  isästä, joka  pelastaa  Amerikan  vapaamielisyyden  rappiolta.  Tämän  myötä 

poliittiset  leirit  erkanivat  toistensa  maailmankuvista  entistä  kauemmaksi  –  ja  polarisaatio 

kasvoi.

Yhdysvalloissa, kuten muuallakin maailmassa, poliittisella muutoksella on ollut sama 

nimittäjä:  nopeatempoisessa  nykymaailmassa  osa  väestöstä  on  turhautunut  ja  pettynyt 

pysähtyneeseen  meritokratiaan,  jossa  heillä  ei  omasta  mielestään  ole  riittäviä  poliittisia 

vaikutusmahdollisuuksia  (Applebaum,  2020,  Chapter  4).  Lisäksi  tyytymättömyyttä  on 

lisännyt yhteiskunnan liberalisoituminen, joka on osaltaan tuonut mukanaan suuria muutoksia 

vakiintuneiksi  ymmärrettyihin  arvoihin:  siirtolaisuus  on  muuttanut  demografiaa, 

perhekäsitykset ja sukupuoliroolit  ovat muuttuneet perinteisestä miehen ja naisen välisestä 

liitosta,  ja  ennen  lähinnä  marginaaliasemassa  olleet  vähemmistöt  ovat  saaneet  itselleen 

julkisuutta ja poliittista valtaa (Norris & Inglehart, 2019, 91, 338).

Suuret yhteiskunnalliset muutokset, kansallisen omanarvontunnon kyseenalaistaminen, 

ja  mahdollisesti  pettyminen  henkilökohtaisiin  odotuksiin  yhteiskunnallisten 

rakennemuutosten  yhteydessä,  ovat  horjuttaneet  ihmisten  moraalikäsitystä  ja  itsetuntoa. 
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Muutos  on saanut  aikaan nostalgian  kaipuun johonkin  kuviteltuun menneisyyteen,  jolloin 

elämä oli yksinkertaisempaa ja arvot perinteisiä (Norris & Inglehart, 2019, 76, 353). Tämä on 

vaikuttanut  varsinkin  keskustassa  olleisiin  maltillisiin  konservatiiveihin,  jotka  muutoksen 

keskellä ovat radikalisoituneet ja siirtyneet poliittisesti oikealle. Populistiset ja autoritaariset 

poliitikot  ovat  käyttäneet  tätä  väestöryhmää  hyväkseen  nostattaakseen  omaa  poliittista 

asemaansa  ja  agendaansa.  Nopean  muutoksen  toivossa  nämä  liikkuvat  äänestäjät,  jotka 

Lakoffin (2016, 393) mukaan lukeutuvat maltilliseen keskustaan, ovat luovuttaneet poliittisen 

mandaattinsa autokraateille. (Applebaum, 2020, Chapter 4.)

Tehokeinona  tuotetun  viestin  vahvistamisessa  on  käytetty  määrättyjen  aivoalueiden 

aktivointia,  jota  Lakoff  (2016,  419–20)  kutsuu  kehystämiseksi.  Kehystämisessä  voidaan 

käyttää hyväksi sensaationhakuista uutisointia ja salaliittoteorioita niiden yksinkertaisuuden 

ja  tehokkuuden  takia  (Applebaum,  2020,  Chapter  2).  Lakoffin  (emt.)  teoriaan  viitaten, 

viestillä  ei  tarvitse  olla  mitään  tekemistä  totuuden  kanssa.  Riittää,  että  viesti  aktivoi  jo 

olemassa olevan kehyksen. Yhdysvalloissa Donald Trump toisti erilaisia salaliittoteorioita ja 

edisti provosoivaa uutisointia oman sanomansa esiintuomiseksi:  kyseenalaistamalla Barack 

Obaman syntymäoikeuden hän kyseenalaisti myös Obaman legitiimiyden presidenttinä. Kun 

Trump oli  häviämässä  vuoden 2015 gallupeissa  Ted Cruzille,  hän samana päivänä  julisti 

medialle kieltävänsä kaikilta muslimeilta maahantulon Yhdysvaltoihin (Klein, 2020, Chapter 

6). Sillä hetkellä hänellä ei ollut minkäänlaista legitimiteettiä toteuttaa lupaustaan, mutta tällä 

populistisella silmänkääntötempulla hän sai kohdistetuksi huomion välittömästi itseensä.

Tälle  tutkielmalle  asetettiin  alussa  kaksi  tutkimuskysymystä:  1)  mitkä  tekijät  vaikuttavat 

yhdysvaltalaisen  yhteiskunnan  polarisoitumisen  taustalla,  ja  2) millaiset  vaikutukset 

polarisaatiolla on demokratialle? Olen teoreettisten näkemysten ja käytännön tapahtumien 

tulkinnan kautta pyrkinyt avaamaan näitä ongelmia ja taustatekijöitä,  jotka jakavat kansan 

poliittisesti eri leireihin. Carl Schmittin mukaan polarisoiva poliittisuus on normaali tila, joka 

luonnostaan vallitsee eri toimijoiden välillä, ja joka joissakin tilanteissa voi kärjistyä. George 

Lakoffin  teoriassa  eri  toimijoiden  välisten  suhteiden  taustalla  vaikuttavat erilaiset 

moraalikäsitykset,  joista  Yhdysvaltain  polarisaatio  hänen  ajattelussaan  juontuu,  erilaisiin 

taloudellisiin ja etnisiin seikkoihin kietoutuen.
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Teorioita  peilaten  olen  hakenut  vastausta  tutkimuskysymyksiin  polarisaation 

kehityksestä, analysoiden Yhdysvaltain poliittista taustaa ja lähihistoriaa, josta jännitteinen 

nykytila suurimmaksi osaksi johtuu. Jännitteiden taustalla vaikuttaa demografia, kansakunnan 

etninen  rakenne,  joka  maan  kolonialistisesta  taustasta  johtuen  on  hyvin  monimuotoinen. 

Etnisen jännitteen taustalla vaikuttaa kysymys poliittisesta vallasta, jota valkoinen ja kristitty 

väestö  on  kautta  Yhdysvaltain  historian  hallinnut.  Etnisen  rakenteen  muutos  tarkoittaa 

muutoksia  myös  poliittiseen  vallankäyttöön,  mitä  kaikki  eivät  halua  hyväksyä. 

Eurooppalaisperäinen  valtaväestö  on  laskennallisesti  menettämässä  enemmistöasemansa 

lähivuosikymmeninä,  mikä  on  johtanut  konservatismin  ja  oikeistolaisen  siiven  nousuun. 

Tähän suuntaukseen on liittynyt  myös epädemokraattinen kehitys,  jonka myötä pääasiassa 

demokraatteja  kannattavien vähemmistöjen äänioikeuden käyttöä on tietoisesti  vaikeutettu. 

Siirtymä oikealle on johtanut radikalisoitumiseen ja keskinäisen kunnioituksen kulttuurista 

irtautumiseen.

Radikalisoitumisen  ja  demagogien  politiikkaan  nousun  estämiseksi  puolueet  ovat 

perinteisesti itse seuloneet epäsopivat ehdokkaat pois listoilta ennen ehdokkaaksi asettamista. 

Nykyisen  tiedonvälityksen  aikana  ennakoiva  järjestelmä  ei  enää  toimi,  mistä  johtuen 

politiikan huippuasemiin on päässyt autoritaarisia persoonia. Yhdysvalloissa Donald Trump 

on tästä malliesimerkki, joka tarpeeksi kovaa ääntä pitämällä ja populistista agendaa ajamalla 

sai  hankituksi  riittävän  kannatuspohjan  ohi  puoluekoneiston.  Taustavoimana  tässä  oli 

ensimmäisen afroamerikkalaisen presidentin, Barack Obaman, hallintokausi, mikä varsinkin 

valkoista ylivaltaa ajaville oli itsetuntoa horjuttava ja ylitsepääsemätön asia. Oikeistolaista 

agendaa ajamalla ja salaliittoteorioita hyväksi käyttäen Trump sai muutoshakuisen oikeiston 

ja keskustaoikeiston taakseen, millä voimalla hän onnistui nousemaan presidentiksi.

Trumpin  presidenttikausi  ja  sen  ajama  oikeistolainen  ja  muukalaisvihamielinen 

politiikka alkoi kärjistää maan sisäisiä jännitteitä lisää. Tuore presidentti alkoi heti kautensa 

alussa korruptoida maan hallintoa ja oikeusistuimia nimittämällä  niihin omia lojalistejaan, 

jolla  poliittista  pelikenttää  kallistettiin  presidentille  suotuisaksi.  Vallan  kolmijako onnistui 

estämään täydellisen  hallinnon korruptoitumisen,  vaikka  presidentti  yritti  kaikkia  juridisia 

keinoja ja presidentillisiä erityisoikeuksia hyväksi käyttäen taistella  suojaavaa järjestelmää 

vastaan.  Kun  hallinnollinen  vallan  siirto  omiin  käsiin  ei  täysin  onnistunut,  Trump  käytti 

vuoden 2020 presidentinvaaleja hyväkseen yrittäessään synnyttää jonkinlaisen kansannousun 
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ja  kapinaliikkeen.  Sitä  hän  pohjusti  pitkin  vaalivuotta  disinformaatiokampanjallaan 

vilpillisistä  vaaleista,  joita  ei  oltu  vielä  edes  käyty.  Väkivaltaisen  vallankaappauksen 

sekavahko  yritys  realisoitui  loppiaisena  2021,  kun  presidentti  itse  sotaista  retoriikkaa 

käyttäen  ja  vaalivilppiin  vedoten  yllytti  kannattajansa  hyökkäämään  kongressiin, 

tarkoituksenaan estää vaalituloksen sertifiointi.

Antiikin ajoista lähtien toistunut poliittinen kiertokulku demokratian ja tyrannian välillä 

tulisi  ottaa  vakavasti:  jossakin  vaiheessa  kansa  kyllästyy  hallitsevaan  puolueeseen  ja 

järjestelmään,  jolloin  se  muutoksen  toivossa  äänestää  ketä  tahansa,  joka  lupaa  jotakin 

parempaa  tai  vakaampaa  elämää.  Tämän saattoi  nähdä konkreettisesti  Ukrainassa  vuonna 

2019,  kun  presidentiksi  valittiin  edellistä  presidenttiä  parodioinut  koomikko  Volodymyr 

Zelenskyi (BBC, 2019). Samoin Yhdysvalloissa politiikan ulkopuolelta tullut Donald Trump 

näki vallitsevan ilmapiirin ja käytti  sitä hyväkseen omassa kampanjassaan. Trump ei ollut 

koomikko  vaan  taitava  myyntimies,  joka  osasi  puhua  ja  käyttää  retoriikassaan  oikeata 

kehystystä.  Maan  demografinen  muutos  ja  liberaali  ilmapiiri  sai  monet  konservatiivisesti 

ajattelevat  ja  poliittisessa  keskustassa  olevat  siirtymään  Trumpin  taakse,  joka  lupasi 

”pelastaa”  Yhdysvallat  liberaalilta  rappiolta.  Kärjistävä  retoriikka  ja  epätotuudet  ajoivat 

polarisaation  kasvaessa  poliittisia  leirejä  entistä  kauemmaksi  toisistaan.  Vuoden  2020 

presidentinvaaleihin  turhautuneet  presidentin  kannattajat  näkivät  totuuden  sellaisena, 

millaiseksi Trump oli sen heille kehystänyt.

Sanoilla on suuri voima, minkä Capitolin tapahtumat todistivat. Oikealla kehystämisellä 

demagogi  saa  todellisuuden  näyttämään  juuri  sellaiselta  kuin  hän  sen  haluaa  näyttävän. 

Pettynyt ja omasta mielestään väärin kohdelluksi tullut kansa on voimakas ase, jota on pitkin 

historiaa käytetty hyväksi henkilökohtaisen vallan tavoittelussa. Siksi demokratiaa voidaan 

käyttää myös aseena sitä itseään vastaan. Demokratiaa ei pidä pitää itsestäänselvyytenä: kun 

ihmiset eivät enää luota vallitsevaan järjestelmään tai vaaleihin, tie kohti autoritarismia alkaa.

Tutkimuskysymyksiin  palataksemme,  voimme esittää seuraavanlaisen  loppupäätelmän: 

Yhdysvaltojen  polarisaatiota  ruokkiva  voima  on  sen  kaksipuoluejärjestelmä,  joka 

luonnostaan luo schmittiläisen ystävän ja vihollisen välisen asetelman: toinen puolue näkee 

toisen vihollisena,  mistä  poliittinen syntyy. Tähän  liittyy myös tietoista  kärjistämistä,  jota 
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molemmat puolueet harjoittavat: jotta erotuttaisiin omiksi entiteeteiksi, luodaan tietoisesti me 

ja  he -asetelma,  jossa  ollaan joko meidän puolella  tai  meitä  vastaan.  Tämä lähtökohta  ja 

vääjäämättä tapahtuva väestöpohjan ja poliittisen voima-asetelman muutos ruokkii aina vain 

lisää vastakkainasettelua. Lisäksi epäluuloinen suhtautuminen oman maan valtioinstituutiota 

ja vaalijärjestelmää kohtaan ei lupaa helpotusta jännitteiseen tilaan. Näin ollen Yhdysvaltain 

poliittinen tulevaisuus näyttää hyvin epävakaalta, samoin kuin sen demokratia.
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