
YHDYSVALLAT VALMISTAUTUU VÄLIVAALEIHIN 

ONKO ULKOPOLITIIKALLA MERKITYSTÄ?

Ulkopolitiikka on perinteisesti vaikuttanut Yhdysvaltojen välivaaleihin vain vähän. 
Presidentti Donald Trumpilla on kuitenkin ollut tapana syöttää kansainvälisiä 
kysymyksiä kansalliseen keskusteluun. Tämä voi lisätä ulkopolitiikan merkitystä 
sekä vaaleissa että niiden jälkeen. 
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Yhdysvaltain presidentti Donald 
Trumpin politiikan suosiota mita
taan vaaliuurnilla kongressin väli
vaaleissa 6. marraskuuta. Trumpin 
ulkopoliittinen agenda on saanut 
paljon huomiota viime kuukau sina 
esimerkiksi kauppapolitiikan ja 
kansainvälisten huipputapaamis
ten ansiosta. Siksi näiden kansain
välispoliittisten siirtojen vaikutusta 
tuleviin vaaleihin ja myös vaalien 
mahdollista vaikutusta presiden
tinhallinnon ulkopolitiikkaan on 
syytä pohtia.

Viimeaikaisten mielipidemit
tausten perusteella demokraa teilla 
on hyvät mahdollisuudet saada 
enemmistö edustajainhuoneeseen, 
jolla on tärkeä rooli ulko ja puo
lustuspolitiikan budjettikysymyk
sissä. Republikaanit säilyttänevät 
kapean enemmistönsä senaatissa. 

Senaatilla on edustajainhuonetta 
enemmän painoarvoa rutiinin
omaisessa ulkopolitiikassa.

Perinteisesti ulkopoliittiset 
kysy mykset eivät ole sanottavasti 
vaikuttaneet välivaalien tulokseen. 
Tutkimukset osoittavat, että äänes
tyspäätöksissä näkyvät ennemmin 
taloudelliset ja paikalliset kysy
mykset. Presidentti Trumpin ulko
poliittiset harhaaskeleet, viimei
simpänä paljon kritiikkiä saanut 
lehdistötilaisuus Helsingissä, eivät 
myöskään ole vaikuttaneet Trum
pin kannattajiin. Presidentin kan
natusluvut ovat edelleen 40 pro
sentin luokkaa, aivan kuten kauden 
alkumetreillä.

Trumpin kaudella ulko ja sisä
politiikka ovat kuitenkin sekoit
tuneet uudella tavalla. Presidentti 
on hyödyntänyt kansainvälisiä 

kysymyksiä kotimaisen kannatuk
sen pönkittämiseksi, ja jopa monet 
Trumpin ulkomailla pitämistä 
puheista on suoraan räätälöity 
amerikkalaista kannattajakuntaa 
silmällä pitäen. Esimerkiksi ennen 
heinäkuista Euroopanmatkaansa 
Trump arvosteli kannattajilleen 
suunnatussa tilaisuudessa Yhdys
valtojen liittolaisia epäreilusta taa
kanjaosta. Natohuippukokouk
sessa Brysselissä hän jatkoi samalla 
linjalla ja väitti saaneensa euroop
palaisilta lupauksen lisäsitoumuk
sista. Natoliittolaisilla oli tästä 
tosin erilainen näkemys.

Kriittisen median ja erityis
syyttäjän johtaman Venäjätut
kinnan ristipaineessa Trump on 
myös pyrkinyt rummuttamaan (ja 
liioittelemaan) ulkopoliittisia saa
vutuksiaan. Presidentin mielestä 
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kansainvälisistä sopimuksista 
irtaan tuminen, tapaamiset autori
taaristen johtajien kanssa ja tullien 
asettaminen teräkselle, alumiinille 
ja kiinalaisille tuotteille ovat onnis
tuneita esimerkkejä ”Amerikka 
ensin” politiikan toteutumisesta 
amerikkalaisten työntekijöiden 
eduksi. 

Tällainen kansainvälisten kysy
mysten nostaminen kotimaiseen 
keskusteluun voi lisätä ulkopoli
tiikan merkitystä välivaaleissa. On 
kuitenkin epäselvää, kumpaa puo
luetta se hyödyttää. Jotkin Trum
pille tärkeät eturyhmät, kuten teol
lisuus ja maataloustuottajat, ovat 
itse asiassa kritisoineet presidentin 
kauppapoliittista linjaa.  

Välivaalien tulos voi vaikuttaa 
myös Trumpin mahdollisuuksiin 
edistää ulkopoliittista agendaansa. 
Tätä vaikutusta ei kuitenkaan pidä 
liioitella.

Yhdysvaltojen poliittinen pola
risaatio on johtanut tilanteeseen, 
jossa puolueiden välinen yhteis työ 
on kongressissa erittäin vaival
loista. Vastakkainasettelu leimaa 
amerikkalaista poliittista kulttuu
ria riippumatta siitä, kuka Valkoista 
taloa isännöi.

Polarisaatio ulottuu myös ulko
poliittisiin asiakysymyksiin. Yksit
täinen vaalitulos ei siis tuo suurta 
muutosta poliittisen päätöksenteon 
pysähtyneisyyteen.

Polarisoituneessa kongressissa 
Valkoisen talon ulkopolitiikan vas
tapuolelta saama arvostelu huokuu 
usein kaksinaismoralismia. Vuonna 
2013 republikaanit vastustivat 
ponnekkaasti presidentti Barack 
Obaman suunnittelemia ilma
iskuja Syyriaan, mutta kannattivat 
Trumpin vastaavia toimia Bashar 
AlAssadin hallintoa vastaan. Tästä 
syystä presidentin kannustimet 
hakea politiikalleen hyväksyntää 
yli puoluerajojen kongressissa tai 
äänes täjien keskuudessa laajem
min ovat vähissä. Polarisoituneessa 
poliittisessa ilmastossa pyrkimyk
set rakentaa yhteisymmärrystä ovat 
usein tuhoon tuomittuja.

Lisäksi kongressin polarisaa
tio näyttää syvenevän, sillä puo
lueensa vasenta laitaa edustavat 
demokraatit ja Trumpia kannatta
vat republikaanit ovat menestyneet 
puolueiden esivaaleissa. Yhteisen 
nimittäjän löytäminen (ulko)poliit
tisissa kysymyksissä vaikeutunee 
entisestään välivaalien jälkeen. 
Samalla heikkenevät kongressin 
mahdollisuudet suitsia presidentti 
Trumpin ulkopolitiikan kiistellyim
piä avauksia.

Presidentin liikkumatila on 
kuitenkin pysyvästi kaventunut 
yhdessä keskeisessä ulkopolitii
kan kysymyksessä. Kongressi on 
kasvattanut vaikutusvaltaansa 
Yhdysvaltain ja Venäjän suhteissa 

pakotelainsäädännön turvin, ja 
esimerkiksi kesällä 2017 hyväk
sytty pakotelakipaketti nauttii laa
jaa kannatusta yli puoluerajojen. Jos 
demokraatit saavat määräenem
mistön edustajainhuoneeseen, 
puolue todennäköisesti järjestää 
komiteakuulemisia ja tutkin
toja Venäjän vaalivaikuttamisesta, 
Trumpin presidentinvaalikam
panjan toimista sekä presidentin 
yritystoiminnasta. Mikäli erityis
syyttäjä Robert Mueller löytää 
Venäjätutkinnassaan huomattavia 
väärinkäytöksiä Trumpin tai hänen 
avustajiensa toiminnasta, demo
kraattienemmistöinen edustajain
huone voisi jopa asettaa presiden
tin virkasyytteeseen – tosin tämä 
ei välttämättä tarkoita, että senaatti 
toteaisi presidentin syylliseksi.

Tällaisten prosessien vaikutus 
Trumpin ulkopolitiikkaan on vielä 
avoin kysymys. Yhtäältä on mah
dollista, että hallinnon energia 
kuluu presidentin pelastamiseen ja 
kansainväliset kysymykset jäävät 
takaalalle. Toisaalta kansainväli
set spektaakkelit ovat leimanneet 
Trumpin presidenttikautta. Hou
kutus siirtää huomiota kotimaasta 
kansainväliselle areenalle voi kas
vaa, mikäli tilanne Washingtonissa 
muuttuu Trumpille nykyistä tuka
lammaksi.
    


