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Politológ: Trump má už 70,
prezidentský úrad z neho muža
konsenzu neurobí
Trump spochybňuje NATO, no americká
bezpečnostná komunita je na strane spojencov,
hovorí ERIK LÁŠTIC, politológ z Univerzity
Komenského.

V piatok sa stane Donald Trump americkým prezidentom.
Očakávali ste to pred rokom?

„Osobne som to určite neočakával, dokonca ani mesiac pred samotnými
voľbami. Vychádzal som z toho, že v modernej histórii Spojených štátov
musel kandidát hlavných strán spĺňať niektoré pravidlá a keď ich porušil,
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vyradilo ho to zo súboja. Trump to stále porušoval, na prvej tlačovke útočil
na Mexičanov, potom to pokračovalo veteránmi a podobne. Údaje pred
voľbami naznačovali, že šanca na Trumpovo zvolenie je, len sa musí naraz
stať viac vecí, a tie sa stali.

Aké?

Demokrati postavili kandidátku, ktorá síce bola vnímaná ako
kvalifikovaná, ale nebola populárna. Republikáni tiež postavili toľko
kandidátov, že Trumpovi stačilo hučať a odlíšiť sa od ostatných, nikto ho
nebral vážne, až sa zrazu stal najsilnejším kandidátom. Vtedy už bolo
neskoro, jeho kampaň sa už príliš rozbehla. A prejavila sa tiež prirodzená
frustrácia, po ôsmich rokoch demokratického prezidenta je
pravdepodobné, že Američania budú chcieť zmenu, rovnako ako sa to stalo
Billovi Clintonovi alebo Georgeovi W. Bushovi.“

Od volieb ubehli viac ako dva mesiace. Tušíme už, akým
prezidentom môže Trump byť?

„V prechodnej fáze zatiaľ prevláda chaos a treba sa pripraviť, že aj
Trumpovo vládnutie bude nepredvídateľné. Krátko po zvolení sa tváril, že
sa bude snažiť zjednocovať občanov, no potom sa vrátil k starým pomerom
a naďalej uráža raz jedného potom druhého. Je rovnaký ako v kampani.
Obchádza tradičné kanály komunikácie, je schopný ráno o šiestej napísať
tweet a zmeniť diskusiu dňa a spôsobiť obrovské problémy. To všetko bez
konzultácie s tímom, s Kongresom či so spojencami.“
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“

V súčasnosti sa zdá, že
kongresmani počúvajú,
čo Trump hovorí. To
však neznamená, že to
tak bude fungovať
donekonečna.

„

Erik Láštic, politológ

Prečítajte si tiež: Trump môže spustiť obchodnú vojnu s Čínou. Ako bude
vyzerať?

Každá nová vláda by mala dodržiavať záväzky bývalej, aby
fungovala kontinuita. Trump hovorí o odstúpení od klimatickej
dohody, od TTP, o prerokovaní NAFTA či TTIP. Je to vôbec
možné?

„Trump môže veľmi jednoducho zmeniť záväzky, ktoré Barack Obama
prijal formou prezidentských dekrétov, a tých bolo mnoho. Napríklad v
oblasti životného prostredia, keď prezident tlačil na znižovanie emisií,
vyvrcholením bolo pristúpenie ku klimatickej dohode ako jeden z lídrov,
ale aj v oblasti imigrácie. Väčšinu prijímal dekrétmi, lebo Kongres s ním
odmietol spolupracovať.“

Prezident má silné
právomoci, no nie
neobmedzené. Kedy sa
Trump bude musieť obrátiť
na Kongres a čo vie
presadiť sám?

„Prezident môže veľa dosiahnuť
tým, že nasmeruje, ako sa majú
správať federálne úrady. Obama
napríklad inštruoval
ministerstvo spravodlivosti, aby
nepostihovalo marihuanu v
štátoch, ktoré ju zlegalizovali.

Mohol skúsiť zmeniť zákon v Kongrese, aby marihuana nebola
postihovaná, alebo mohol konať vo fáze implementácie zákonov, čo aj
urobil. Pri imigrácii zas Obama nariadil, aby sa policajti nezameriavali na
nelegálnych migrantov, ktorí nekonajú trestnú činnosť. Na toto prezident

http://www.sme.sk/tema/barack_obama/
http://svet.sme.sk/c/20434750/trump-moze-spustit-obchodnu-vojnu-s-cinou-ako-bude-vyzerat.html?ref=av-center
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nepotrebuje Kongres. Ten potrebuje pri veľkých veciach, kde ide o peniaze,
napríklad obamacare, teda systém zdravotníctva.“

Republikáni síce majú väčšinu v Kongrese, no mnohí
kongresmani sa otvorene postavili proti Trumpovi. Môže sa na
nich spoľahnúť?

„V súčasnosti sa zdá, že kongresmani počúvajú, čo Trump hovorí. To však
neznamená, že to tak bude fungovať donekonečna. Teraz je Trump
populárny medzi voličmi, ktorí volili republikánskych kongresmanov, ale
to sa môže o rok a pol zmeniť a potom zmenia svoje postoje aj
kongresmani, najmä keď sa budú znovu uchádzať o svoje funkcie a
spájanie s Trumpom by ohrozilo ich šance.“

Erik Láštic (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)
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Prečítajte si tiež: Buďme pripravení na všetko. Aj na Trumpa

Môže teda dôjsť ku konfliktom?

„Prvý spor sa ukazuje už teraz, pri zrušení Obamovej reformy
zdravotníctva. Republikánski kongresmani si pôvodne predstavovali, že
reformu zrušia a počas prechodného obdobia prídu s náhradou. Trump to
odmietol, žiada okamžitý nový plán a chce dokonca rozšíriť poistenie, aby
to bolo univerzálne zdravotné poistenie. To je úplne nová myšlienka a zdá
sa, že Trump to s nikým nekonzultoval. Budúci prezident koná len podľa
toho, ako reagujú médiá, ľudia na jeho mítingoch a prieskumy verejnej
mienky.“

Existuje niečo ako myšlienkový smer trumpizmus? Napríklad v
zahraničnej politike raz hovorí o izolacionizme a inokedy o tom,
že tvrdo zasiahne proti džihádistom.

„Za posledný rok mal viacero protikladných vyjadrení, musíme byť preto
pripravení na všetko. Jeho nominanti na pozície s reálnym vplyvom pri
vypočúvaniach potvrdzovali tradičné priority americkej zahraničnej
politiky – kľúčová úloha NATO, boj proti terorizmu a vnímanie Ruska ako
krajiny, ktorej netreba dôverovať. Trump to čiastočne spochybňuje, ale nie
je jasné, ako to bude v reálnej politike fungovať.“

http://komentare.sme.sk/c/20437373/budme-pripraveni-na-vsetko-aj-na-trumpa.html?ref=av-center
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Prečítajte si tiež: Republikáni rušia poistenie pre všetkých. Prečo je
obamacare problém?

Američania nedávno poslali vojakov do Poľska, predtým na
Pobaltie. Trump zas hovorí, že NATO je prežitkom. Stiahne
týchto vojakov?

„Trump počas kampane, keď sa zdalo, že nemá čo stratiť, otvoril tému, že
európski spojenci sa až príliš spoliehajú na americkú ochranu a
neprispievajú dostatočne na vlastnú obranu. Aj Slovensko a krajiny v
regióne berú záruku ochrany od Spojených štátov ako samozrejmosť. Na
druhej strane ani Trump nemá s týmto postojom v Senáte väčšinu, senátori
ako John McCain či Marco Rubio nesúhlasia s jeho postojom, že NATO nie
je dôležité a Rusko treba chápať ako priateľa. Väčšina bezpečnostnej
komunity vo Washingtone je protiruská. Musíme vychádzať z toho, že
americká garancia ochrany, ktorú doteraz nikto nespochybňoval, sa teraz
môže zmeniť. Presne to uvidíme až vtedy, keď sa budú prijímať skutočné
rozhodnutia.“

http://usa.sme.sk/c/3676395/
http://www.sme.sk/lok/washington/
http://svet.sme.sk/c/20432906/republikani-rusia-poistenie-pre-vsetkych-preco-je-obamacare-problem.html?ref=av-center
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Donald Trump na tlačovej konferencii. (zdroj: TASR/AP)

Ako budú podľa vás Spojené štáty vyzerať o štyri roky, keď sa
bude končiť prvé Trumpove obdobie?

„Jeden scenár je, že bude pokračovať v doterajšom spôsobe fungovania.
Bude reagovať len na bezprostredné podnety ako doteraz. Keď dostane na
míting 20-tisíc voličov, je to pre neho znamením, že robí niečo dobre.
Predsa len, má už sedemdesiat rokov a nedá sa očakávať, že funkcia ho ešte
osobnostne zmení, že sa z neho stane priateľský človek, ktorý hľadá
konsenzus. Jeho dominantným spôsobom práce je konflikt. Môže to pre
Trumpa dopadnúť katastrofou, už teraz vstupuje do úradu s najnižšou
podporou medzi začínajúcimi lídrami, väčšina občanov si nemyslí, že je
dobrým kandidátom. Ak sa začne prepadávať, môže o štyri skončiť ako
neúspešný prezident. Druhou možnosťou je, že by sa stiahol a iniciatívu by
prebrali konzervatívni republikáni – šéf Snemovne reprezentantov Paul
Ryan a viceprezident Mike Pence - a začali by meniť Ameriku.“
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“

Republikánski
kongresmani si pôvodne
predstavovali, že
reformu zrušia a počas
prechodného obdobia
prídu s náhradou.
Trump to odmietol,
žiada okamžitý nový
plán a chce dokonca
rozšíriť poistenie, aby to
bolo univerzálne
zdravotné poistenie. To
je úplne nová myšlienka.

„

Erik Láštic, politológ

Mohli by zrušiť aj sobáše homosexuálnych párov, ktoré
legalizoval najvyšší súd?

„Do toho zrejme nepôjdu.
Verejnosť tieto sobáše
podporuje, rovnako legalizáciu
marihuany. Kontroverznou
témou je však umelé prerušenie
tehotenstva, mnohé štáty
prijímajú zákony, ktoré to
sťažujú, ak Trump nominuje
konzervatívneho sudcu, rozsah
možností na umelé prerušenie
by mohol najvyšší súd zmenšiť.
Teoreticky by mohol prelomiť aj
pôvodné rozhodnutie, ktoré
interrupcie povolilo, ale zrejme
sa to bude výrazne líšiť v
jednotlivých štátoch, ktoré majú
veľké právomoci.“

Trump často mení postoje,
nemá silnú ideológiu. Ako
by vyzeralo, keby
presadzoval svoje
populistické riešenia?

„Zaujímavé by napríklad bolo,
ak by bol Trump ochotný ísť pri zdravotnej reforme do konfliktu s
republikánskou väčšinou a posunúť systém ešte viac doľava, priblížiť sa
európskym systémom. Táto myšlienka je totiž v prieskume populárna.
Trump sa môže snažiť vytvárať ad hoc koalície, stratí síce časť
republikánskych kongresmanov, no presvedčí demokratov. Druhým

http://otvorenesudy.sk/
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príkladom by mohli byť previerky pri nákupe zbraní, ktoré podporuje asi
70 percent Američanov, no Kongres to pre odpor lobistov nevie presadiť.
Na to by potreboval väčšiu disciplínu a nejaký plán, to však u neho
nevidím.“

Erik Láštic (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

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


