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Buďme pripravení na všetko. Aj na
Trumpa
Buď ho nahradí republikán Mike Pence, alebo
bude ďalej hviezdiť vo vlastnej reality show.
Prezident Donald J. Trump.

Autor pôsobí na Katedre politológie FiF UK v Bratislave

V januárovom vydaní legendárnej skečovej relácie Saturday Night Live sa
reportér pýta Aleca Baldwina, ktorý stelesňuje nového prezidenta Donalda
Trumpa, na jeho názor na zdravotné reformy prezidenta Obamu. "Ak
zrušíte Obamacare, 20 miliónov ľudí stratí zdravotné poistenie.
Rozumiete, ľudia môžu zomrieť!"

Alec Baldwin odpovie: "Počuj, zlatko, o chvíľu sa stanem prezidentom.
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“

Konflikty sú pre Trumpa

Všetci zomrieme."

Čo vysvetľuje existenciálnu úzkosť z Donalda J. Trumpa, nového
prezidenta USA, ktorej neprepadávajú iba scenáristi Saturday Night Live,
ale i milióny obyvateľov Spojených štátov?

Prezident bez hanby

Mexičania sú bandou zločincov, ktorí znásilňujú naše ženy. Senátor John
McCain, vojnový hrdina, je babrák, ktorý sa nechal zajať a mučiť vo
Vietname.

Federálny sudca Curiel, ktorý rozhoduje o tom, či univerzita nesúca moje
meno okradla študentov, je predpojatý, pretože jeho rodičia pochádzajú z
Mexika. Miss Universe z roku 1996, ktorá prehovorí na verejnosti, lebo
som ju niekedy označil za Miss Prasiatko, nemala stučnieť.

Rodina kapitána americkej armády, ktorý padol v Iraku, nie je hodná mojej
úcty, keďže jej náboženstvom je islam. Meryl Streepová, ktorá ma slovne
napadne, je treťotriedna herečka, ktorá je preceňovaná.

Ikona hnutia za občianske práva kongresman John Lewis, ktorému rozbili
lebku pri proteste v Selme, má iba veľa rečí, ale nič viac.

Demokratická strana je banda lúzrov, ktorí prehrali voľby a nevedia sa s
tým zmieriť. Liberálne médiá ma ako kandidáta otravovali s takými
zbytočnosťami, ako sú moje daňové priznania. A teraz chcú vedieť, ako
vyriešim konflikt záujmov, aby nehrozilo, že prezidentský úrad budem
využívať na obohatenie seba a mojej rodiny. Koho by to zaujímalo? Veď ma
zvolili.

Doteraz bol Donald J. Trump
politikom nemajúcim hanby. Za
nič sa neospravedlňoval. A

http://usa.sme.sk/c/3676395/
http://dovolenka.sme.sk/last-minute/vietnam
http://dovolenka.sme.sk/last-minute/mexiko
http://encyklopedia.sme.sk/c/1087871/
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náhradou za osobné
presvedčenia a názory.
To, o čom je prezident
Trump presvedčený,
nám nesprostredkúvajú
jeho prejavy, články,
analýzy či rozhovory,
ale konflikty, do ktorých
sa každý deň púšťa.

„

neniesol za to žiadne
konzekvencie.

Za podobné slová a činy skončili
v americkej politike stovky
kandidátov a držiteľov
verejných úradov, ktorých
verejné zahanbenie v podobe
tlaku médií, voličov, poradcov
či donorov donútilo, aby sa na
tlačovej konferencii všetkým
ospravedlnili, požiadali o
odpustenie a vyjadrili vieru, že
im v budúcnosti možno ešte
voliči ponúknu druhú šancu.

Hlavnou hviezdou vo vlastnej šou

Neustále vyvolávanie a udržiavanie konfliktu bolo kľúčovým znakom
doterajšieho štýlu Donalda J. Trumpa počas kampane i po víťazstve vo
voľbách. V konečnom dôsledku sú konflikty pre Trumpa náhradou za
osobné presvedčenia a názory.

To, o čom je prezident Trump presvedčený, nám nesprostredkúvajú jeho
prejavy, články, analýzy či rozhovory, ale konflikty, do ktorých sa každý
deň púšťa. Pre časť jeho voličov je to, že "hovorí, ako to je" osviežením vo
svete vopred pripravených posolstiev politikov, naaranžovaných
fototermínov či politickej komunikácie, ktorú predžuli desiatky
prieskumov verejnej mienky.

Ako bývalá hviezda reality show vie, že sledovanosť prináša interakcia v
podobe konfliktov, ktoré sa nikdy nekončia. V každom novom tweete,
rozhovore i tlačovke začne nové konflikty, prehĺbi tie, ktoré sa ešte
neskončili, či obnoví tie, na ktoré sme už všetci dávno zabudli.

http://reality.sme.sk/
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V takto fungujúcej reality show je prezident D. J. Trump hlavným
producentom aj hviezdou. V doterajšej snahe podrobiť ho doteraz platným
normám toho, čo sa sluší a patrí na lídra veľmoci ako USA, opakovane
zlyhávajú ako jeho oponenti, tak i médiá.

Napriek existencii systému brźd a protiváh, robustnému systému
federálneho súdnictva a neformálnych pravidiel v domácej a zahraničnej
politike USA, ktoré aktéri považovali dekády za dané, prichádza prezident,
ktorého dominujúcou črtou je spochybňovanie existujúceho statusu quo a
porušovanie pravidiel.

Pripravení na Pencea

Je to ostatne práve to, čo ho dostalo do Bieleho domu. Kombinácia
nepredvídateľnosti a "nehanebnosti" prepojená s prezidentským úradom
fascinuje a desí súčasne. Najsilnejší a najosamelejší úrad na svete, v
ktorom je konečné rozhodnutie často ponechané na jedinú osobu,
prezidenta, ktorý ma k dispozícii najväčšiu armádu sveta.

A pár metrov od seba neustále prítomnú čiernu aktovku s jadrovými
kódmi.

V paralelnom vesmíre, v ktorom sa prezidentkou USA stala Hillary
Clintonová, by sme viac-menej vedeli, čo môžeme očakávať. Zachovanie a
posilnenie Obamovho dedičstva v oblasti zdravotníctva, sociálneho
systému či environmentálnych iniciatív. USA by boli možno agresívnejšie v
zahraničnej politike, ale pri zachovaní tradičných spojenectiev a rovnováhy
medzi mocnosťami.

S prezidentom D. J. Trumpom je treba byť pripravený na všetko. Na
prezidenta, ktorý sa nezmení a neprekročí svoj tieň, zatiaľ čo jeho
administratívu i jeho samotného zavalia škandály a neschopnosť vládnuť.

Trumpovo jediné volebné obdobie bude z pohľadu učebníc histórie malým

http://veda.sme.sk/planety/
http://www.sme.sk/tema/hillary_clintonova/
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krokom späť, po ktorom sa USA vrátia na cestu budovania multikultúrnej
spoločnosti, ktorou sú bez ohľadu na želania niektorých skupín
obyvateľstva. Budú to "staré dobré časy", ale tentoraz pre všetkých
obyvateľov USA.

Či na to, že skutočným vládcom bude viceprezident Mike Pence, hrdý
konzervatívec, ktorý spolu s väčšinou v Kongrese legislatívnou smršťou
zmení orientáciu USA spôsobom, na ktorý budú hrdí všetci obdivovatelia
posledného "veľkého" republikánskeho prezidenta Ronalda Reagana.

Happy end s Trumpom

Možno to bude všetko inak. Z Donalda Trumpa sa stane postava, ktorá
transformuje americkú politiku spôsobom, ktorý si mnoho žijúcich
Američanov už nepamätá.

Prezident Trump nadviaže na Rooseveltov populizmus, ktorý sa dokázal
otvorene postaviť veľkopodnikateľom, bankám i Najvyššiemu súdu USA,
ktorí stáli v ceste jeho vízii.

V konkrétnych rokovaniach potom stelesní najlepšie Johnsonove kvality, a
keď bude treba, zdrapí oponentov pod krkom alebo im ponúkne pohľad na
svoje mužské prednosti.

V roku 2020 tak budú USA opätovne tou skvelou krajinou na čele s
prezidentom, ktorý rozbil tradičné stranícke štruktúry a napriek odporu
straníckych elít vytvoril veľkú koalíciu naprieč Republikánskou a
Demokratickou stranou.

Koalíciou, ktorá v rámci Kongresu presadí univerzálne zdravotné poistenie
pre všetkých obyvateľov USA a kombináciou "vyhrážania" sa a
protekcionistických opatrení prinesie stovky tisíc kvalitných pracovných
miest späť do USA.

Po desiatkach rokov neúspešných pokusov o riešenie imigrácie a po

http://otvorenesudy.sk/
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dobudovaní plota na hraniciach s Mexikom legalizuje status miliónov
imigrantov, ktorí v USA vybudovali nový život a umožní im stať sa hrdými
občanmi USA.

Posledným úspechom Trumpovej administratívy bude prijatie
najrozsiahlejšieho infraštruktúrneho federálneho programu v dejinách,
ktorého cieľom bude vybudovať USA nanovo.

Alebo všetci zomrieme.

Prečítajte si tiež: Politológ: Trump má už 70, prezidentský úrad z neho
muža konsenzu neurobí

Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že platíte za obsah. Vážime si to.

http://svet.sme.sk/c/20436925/politolog-trump-ma-uz-70-prezidentsky-urad-z-neho-muza-konsenzu-neurobi.html?ref=av-center

