
Trump neprehral, najskôr vedel, čo
robí
Ak analytici hodnotia výkon Donalda Trumpa,
pozerajú sa na jeho argumenty, konzistentnosť a
fakty. Je to ich práca, no obávam sa, že to nie sú
prvky, ktoré od Trumpa očakáva jeho skupina
voličov.
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Televízna debata Donalda Trumpa a Hillary Clintonovej prekonala
historický rekord v počte televíznych divákov a ešte v ten istý deň zasypali
svet mediálne analýzy debaty s jednoznačným verdiktom: Trump prehral. 

Pravda je, že republikánsky kandidát na prezidenta opäť klamal, popieral
vlastné tvrdenia z minulosti a podľa všetkého sa na diskusiu vôbec
nepripravoval. Navyše, takmer sústavne hovoril zvýšeným hlasom, bol
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emotívny.

Znamená to však, že prehral? Nie je možné, že to robil zámerne, s presnou
predstavou cieľovej skupiny, ktorú chce osloviť?

Ak totiž analytici a komentátori hodnotia výkon Donalda Trumpa, pozerajú
sa na jeho argumenty, konzistentnosť, a fakty. Čo je dobré, lebo je to ich
práca. Obávam sa však, že toto nie sú prvky, ktoré od Trumpa očakáva jeho
skupina voličov. A republikánsky kandidát určite nešiel do debaty s tým, že
presvedčí médiá a analytikov.

Ochranca bielych a bohatých

Trumpovi budúci voliči sú zväčša bieli muži, ktorí sú nahnevaní (ba priam
nas**tí) na etablovaný politický systém v USA. Spája ich pocit, že politická
trieda, ktorá im posledné dekády vládla a ktorej je Clintonová pevnou
súčasťou, robí oveľa viac pre každého iného okrem nich.

Sú to často ľudia, ktorí sú na vyšších priečkach spoločenského rebríčka,
nie sú najchudobnejší, ale majú pocit, že ich postavenie je ohrozené.

Ak teda Trump celú debatu prevrieskal, a nechal zo seba sršať pocit
naštvaného ochrancu bielych a bohatých, bolo to najskôr preto, aby
mobilizoval svoju skupinu voličov. Aby im ukázal, že je jedným z nich, že
im rozumie a že je tam práve pre nich.

Dobré argumenty už výhru nezaručia

Argumenty a racionalita, zdá sa, totiž prehrávajú svoj boj o vplyv nad
voličským správaním s emóciami. Naznačuje to mnoho najnovších
výskumov, ktoré sa vplyvom emócií vo voličskom správaní zaoberajú (pre
záujemcov odporúčam na začiatok práce autorov G. E. Marcusa, R.
McDermottovej, D. P. Redlawska). Sú to emócie, ktoré ovplyvňujú
napríklad to, aké informácie si z televíznej debaty človek zapamätá.

Aby nedošlo k nedorozumeniu. Autor tohto článku by Trumpa v žiadnom
prípade nevolil a jeho prípadné víťazstvo by považoval za katastrofu pre



USA a vzťahy s Európskou úniou. Aj práca médií v kontrole faktov
a upozornenie na klamstvá v politických diskusiách (aj na Slovensku) je
veľmi užitočná a zaslúži si pochvalu.

Akurát fakt, že Trump v jednej z debát opakovane klamal a kričal,
nemusí nevyhnutne znamenať, že debatu aj prehral. Možno len veľmi
presne vedel, čo, ako a najmä pre koho rozpráva.

Prečítajte si tiež: Fakty sú nanič. Politici klamú viac ako kedykoľvek
predtým

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