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Yhdysvalloissa valmistaudutaan vuoden 2020 presidentinvaaleihin tilanteessa, jossa maan sisäpoliittiset
jakolinjat ovat revenneet historiallisen syviksi. Donald Trumpin presidenttiyttä leimanneista skandaaleista
huolimatta hänen ”Amerikka ensin” -politiikkansa nauttii edelleen vahvaa kannatusta republikaaniäänestäjien
joukossa. Demokraattipuolue puolestaan etsii kuumeisesti toimivaa strategiaa haastaa istuva presidentti –
puolueen esivaalikilpaan on ilmoittautunut jo yli kaksikymmentä ehdokasta. Yhdysvaltojen tutkimuksen päivän
iltapäiväseminaarissa pohditaan lähestyvien vaalien keskeisiä näkymiä, muuttujia ja jännitteitä. Millaisesta
tilanteesta demokraattipuolue lähtee esivaaleihin? Miltä Yhdysvaltojen poliittiset voimasuhteet näyttävät nyt,
noin puolitoista vuotta ennen presidentinvaaleja? Mitkä ovat kehkeytyvän vaalikamppailun keskeiset teemat sekä
puolueiden sisällä että kansallisesti?
Puhujat:

Benita Heiskanen, professori, Turun yliopisto
Benita Heiskanen toimii professorina Turun yliopiston John Morton-keskuksessa. Heiskanen on
tutkinut visuaalisuutta, tilallisuutta ja väkivaltaisuutta kaupunkikulttuurissa sekä rotua ja etnisyyttä
Yhdysvalloissa. Hän väitteli Texasin yliopistosta 2004. Hän työskennellyt Yhdysvalloissa, Irlannissa
ja Suomessa. Heiskanen on kirjoittanut mm. teoksen The Urban Geography of Boxing: Race, Class, and
Gender in the Ring (New York: Routledge, 2012).

Markku Ruotsila, dosentti, Helsingin yliopisto
Markku Ruotsila on Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti Helsingin yliopistossa ja Yhdysvaltain
ja Ison-Britannian historian dosentti Tampereen yliopistolla. Ruotsila väitteli tohtoriksi Cambridgen
yliopistossa vuonna 1999 ja on sen jälkeen toiminut myös vierailevana tutkijana Oxfordin yliopiston
Rothermere American Institutessa, Suomen Akatemian tutkijana ja vierailevana tutkijana New
Yorkin yliopiston Center for the United States and the Cold War -tutkimuskeskuksessa sekä
Stanfordin yliopiston Hoover-instituutissa. Antikommunismin historian lisäksi Ruotsila on
julkaissut monografioita ja tutkimusartikkeleita yhdysvaltalaisen ja brittiläisen fundamentalismin ja
herätyskristillisyyden historiasta.

Pirkko Pöntinen, toimittaja, Yleisradio
Pirkko Pöntinen on Yle Uutisten ulkomaantoimittaja, joka toimi kirjeenvaihtajana Washingtonissa
1/2015 -7/2017 ja keskittyi raportoimaan Yhdysvaltain vaalikamppailun, presidentti Donald
Trumpin virkaanastujaiset ja hallinnon kokoamisen. Pöntinen opiskeli lukuvuoden 199899 Harvardin yliopistossa CFIA:ssa (Weatherhead Center for International Affairs) Fellowsohjelmassa. USA:n politiikan ohella hän keskittyi Kiinan ja Kaakkois-Aasian muutokseen.
Lopputyön hän teki Kiinan ja länsimaiden oikeusalan yhteistyöstä. Harvardin jälkeen Pöntinen
nimitettiin Yle Uutisten kirjeenvaihtajaksi Pekingiin 1/2004 -6/2006.
Puheenjohtaja:

Mika Aaltola, ohjelmajohtaja, Ulkopoliittinen instituutti
Mika Aaltola toimii Ulkopoliittisen instituutin Globaali turvallisuus -tutkimusohjelman
ohjelmajohtajana. Aaltola on turvallisuuspolitiikan ja kansainvälisten suhteiden asiantuntija. Hänen
tutkimuksensa käsittelevät muun muassa globaalihallinnan järjestelmiä, kyberturvallisuutta ja
Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaa. Aaltolalla on dosentuuri Tampereen yliopistoon. Lisäksi hän
on ollut vierailevana tutkijana yliopistoissa Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

