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Politológ: Odvolávať Trumpa?
Demokratom by to poškodilo
Trump má za sebou stranu, no to sa môže zmeniť.

Americký prezident v prejave o stave únie hovoril o spolupráci,
no on ju chápe inak ako väčšina ľudí, hovorí v rozhovore pre
SME politológ ERIK LÁŠTIC, ktorý pôsobí na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského.

Hodnotí dva roky Donalda Trumpa v úrade, predpovedá, ako
bude vyzerať zvyšok jeho funkčného obdobia, a aj to, kto by na
jeseň 2020 mohol byť jeho súperom z radov demokratov.
Vysvetľuje aj to, prečo by demokratom neodporúčal odvolávať
prezidenta.

Americký prezident Donald Trump v noci na stredu predniesol
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Prečítajte si tiež: Trump rozprával k
rozdelenému Kongresu, tlieskala len
polovica sály

pred Kongresom prejav o stave únie. Čo je to za prejav?

"Je to jediná šanca prezidenta prehovoriť k druhej moci štátu ako rovný s
rovným a súčasne mediálne najsledovanejší prezidentov prejav. Môže
vystúpiť pred celým národom a zvyčajne sa práve tu prezidenti snažia
zvýrazniť témy o tom, čo Američania dosiahli, čo môžu dosiahnuť, a
apelovať pri tom na americkú históriu a výnimočnosť krajiny. A to bez
ohľadu na to, akú politickú stranu volia.

V prejave prezident naznačuje, aké zákony by mali podľa neho poslanci
schváliť, keďže on sám nemá zákonodarnú iniciatívu."

Trump v prejave hovoril, že bez neho by už Američania boli vo
vojne so Severnou Kóreou, že odchádzajú z Afganistanu. Mení
sa Trump na prezidenta mierotvorcu?

"Trump sa na rozdiel od iných prezidentov nehanbí zveličovať svoje
zásluhy. Ak ide o vyjadrenie k Severnej Kórei, to nikdy neoveríme. Nič
nenaznačuje, že na konci prezidentovania Baracka Obamu bol svet na
pokraji jadrového konfliktu a Trump ho zachránil.

Trumpov postoj k Severnej Kórei viedol k situácii, ktorá sa až tak
neodlišuje od zvyčajného scenára – Kórejčania niečo sľúbia, Američania sú
zmierlivejší, prebiehajú rokovania, ale potom sa to môže znovu vyhrotiť."

Koná Trump podľa plánu alebo
impulzívne?

"Počas dvoch rokov Trump ukázal víziu,
ktorá sa niekedy prejavuje až
posadnutosťou, ako napríklad stavba múru
na hranici s Mexikom. Žije s predstavou
Spojených štátov, ktoré nie sú také
rôznorodé ako dnes, s predstavou o

http://svet.sme.sk/c/22046526/trump-v-prejave-vyzyval-k-jednote-no-kongres-ma-dva-protipoly.html?ref=av-left
https://www.sme.sk/os/153674/barack-obama
http://dovolenka.sme.sk/last-minute/mexiko
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obmedzenej imigrácii.

To, ako sa mení najmä juh krajiny, kde je čoraz viac Hispáncov a
španielčina sa stáva úradným jazykom, je proti jeho vízii o tom, aké sú
Spojené štáty. On vidí Ameriku ako krajinu 'bielych ľudí'.

Niektoré veci, ktoré sa Trumpovi podarili, sú však skôr náhodami, aj keď
niekde sa situácia vďaka jeho neortodoxnému štýlu pohla. Máločo
naznačuje, že by Trump ako prezident premýšľal strategicky a o krok
dopredu."

Čo sa mu podarilo presadiť?

"Američania sa desaťročia snažia partnerov v aliancii presvedčiť, aby viac
prispievali na svoju obranu, aj keď to nikto nebral príliš vážne. Trump
prišiel so spochybňovaním aliancie, čo aspoň v niektorých európskych
štátoch viedlo k úvahám, čo bude, ak Američania rezignujú zo svojej
líderskej pozície. Obamovi ľudia nikdy na Európu netlačili tak ako Trump
pár tweetmi a prejavmi."

Trump už označil Európsku úniu za obchodného nepriateľa.
Končí sa obdobie translantického spojenectva?

"Prezident a jeho blízki ľudia dávajú najavo, že organizáciu na spôsob
Európskej únie Trump neuznáva ako predstavu medzinárodného
usporiadania. Jeho vízia pripomína návrat k systému národných štátov.
Ľudia od Trumpa vyčítajú Európe, že Američanov len obchodne
zneužívajú.

Na nižšej úrovni však americkí diplomati ubezpečovali spojencov, že
partnerstvo pokračuje. Na tejto úrovni sa Američania oveľa viac zaujímajú
o dianie v strednej Európe ako za Obamu. To môže súvisieť s vnímaním
ruskej expanzie do regiónu, ktorý nechcú uvoľniť."
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Donald Trump's entire 2019 State of the Union address | Full speech…

Trump mal pri sebe ľudí ako Rex Tillerson či James Mattis, ktorí
často miernili jeho kroky. Tí však už odišli. Čo to znamená do
budúcnosti?

"Trump vytlačil ľudí, ktorí mu vedeli oponovať, a dosadil sebe verných.
Americká komunikácia zrejme bude jednoznačnejšia navonok. Otázka je,
kam sa nakloní. Či pôjde o rovnováhu medzi tou Trumpovou a tradičnými
spojenectvami, alebo to bude jednoznačná trumpovská rétorika."

Bob Woodward v knihe o Bielom dome opisuje, že ľudia ako
Mattis zabránili Trumpovi robiť niektoré nepremyslené
rozhodnutia s obrovskými následkami. Bude ho mať kto zastaviť
v najbližších dvoch rokoch?

"Toto u Trumpa hrozilo vždy, v konečnom dôsledku jadrový kufrík má k
dispozícii len on a rozhodnutie je na ňom.

https://www.youtube.com/watch?v=w4FyVGtMa4s
https://www.youtube.com/channel/UCupvZG-5ko_eiXAupbDfxWw
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Prečítajte si tiež: Trump vydesil
svedka, no jeho problémy so
zákonom sa nekončia

Neviem si teraz predstaviť, ako bude
Trump reagovať, ak by sa napríklad
prestalo dariť ekonomike a pred voľbami
by začal strácať voličov ešte výraznejšie
než doteraz. Trump sa môže pokúsiť zvýšiť
si popularitu nejakým typom intervencie v
zahraničí.

Už teraz vidíme, že napriek fungujúcej
ekonomike je Trump relatívne nepopulárny; v kongresových voľbách
republikáni strácali v štátoch, kde sa Trumpovi pred dvoma rokmi darilo,
pokračuje vyšetrovanie jeho prepojení na Rusko.

To sú všetko veci, ktoré komplikujú jeho cestu k znovuzvoleniu v roku
2020, čo z neho môže urobiť nepredvídateľného prezidenta.
Republikánskych voličov má za sebou, ale nezávislí voliči, ktorých
potrebuje, mu nedôverujú."

Ďalšie dva roky bude rozdelený Kongres, kde dolnú komoru
ovládajú demokrati, hornú republikáni. Dajú sa očakávať
nekonečné spory a ťažšie presadzovanie čohokoľvek?

"Trump v prejave síce hovoril o nutnosti spolupráce, no jeho vnímanie
spolupráce je, že všetci majú spolu pracovať na jeho prioritách. To ukázal
pri zatvorení vlády, kde trval na peniazoch na múr bez ochoty rokovať o
kompromise.

Demokrati nebudú vedieť nič zásadné presadiť, lebo ich bude blokovať
Senát, no využijú svoje silné právomoci v rámci vyšetrovacích výborov, čo
sa nemusí dotýkať len ruského zasahovania, ale aj iných aktivít Trumpovej
administratívy."

Môže to viesť k odvolávaniu prezidenta, k takzvanému
impeachmentu?

http://svet.sme.sk/c/22046318/donald-trump-vysetrovanie-rusko-michael-cohen-robert-mueller.html?ref=av-left
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“

Z impeachmentu by sa
stala hlavná téma
volieb, ale Trump má
toľko slabín, že podľa
mňa by demokrati mali
väčšiu šancu poraziť ho
pozitívnymi témami.

„

Erik Láštic, politológ

"Republikánske skúsenosti s
odvolávaním Billa Clintona nie
sú len pozitívne. Voliči sú teraz
veľmi polarizovaní, nie je tam
veľký priestor presvedčiť
republikánov, že sa Trump
dopustil zločinov či spolupráce
s Ruskom. Trumpovi sa
podarilo vsugerovať im, že celé
vyšetrovanie je politicky zaujaté
a jeho výsledky nebudú
pravdivé.

Impeachment by len vyhrotil
polarizáciu, demokratom by
navyše zväzoval ruky pri
určovaní témy budúcich prezidentských volieb."

Prečo?

"Z impeachmentu by sa stala hlavná téma volieb, ale Trump má toľko
slabín, že podľa mňa by demokrati mali väčšiu šancu poraziť ho
pozitívnymi témami. Napríklad diskusiou o zdravotnej starostlivosti. Ak
naskočia na Trumpovu hru, budú to mať ťažšie."

V januári 2015 sme tušili, že za demokratov bude kandidovať
Hillary Clintonová. Existuje teraz nejaký podobne jasný
kandidát?

"Situáciu medzi demokratmi by som prirovnal k republikánom pred
predošlými voľbami. Aj oni nakoniec vygenerovali asi 15 kandidátov,
demokrati sa k tomu pravdepodobne priblížia."

Môžu postaviť niekoho zo známych tvárí, ako je bývalý

https://volby.sme.sk/prezidentske-volby/2019
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Prečítajte si tiež: Politológ: Trump má
už 70, prezidentský úrad z neho
muža konsenzu neurobí

viceprezident Joe Biden či znovu Clintonová?

"Joe Biden má výhodu, že ho ľudia poznajú, no predsa len má trochu vyšší
vek. Clintonová to skúsila už dvakrát, podľa mňa do toho znovu po
tretíkrát nepôjde."

Kto má najväčšiu šancu získať demokratickú nomináciu?

"Kandidát musí najprv presvedčiť demokratov, aby sa mohol postaviť proti
Trumpovi. Tam musí v zásade osloviť niekoľko skupín, ktoré sa sčasti
prekrývajú – tradičných demokratických voličov, socialistov ako Bernie
Sanders, mladých ľudí, Afroameričanov a Hispáncov. Víťazný kandidát
musí vytvoriť koalíciu naprieč týmito skupinami.

Pre mňa v tomto vyzerá najzaujímavejšie
senátorka z Kalifornie Kamala Harrisová.
Je žena, má menšinový pôvod, má za
sebou kariéru prokurátorky a poznajú ju aj
na národnej úrovni.

Spomína sa aj Beto O'Rourke, ktorý
takmer vyhral senátorský súboj v Texase,
kde je to pre demokratov veľmi ťažké, a

preto sa aj tesný výsledok označuje za jeho víťazstvo. Vyzerá dobre na
obrazovke, pracuje so sociálnymi médiami, oslovuje hispánsku komunitu."

Je možné, že sa aj medzi republikánmi nájde Trumpov
vyzývateľ?

"Teraz má za sebou výraznú väčšinu voličov strany, no môže sa stať, že ho
postupne začnú opúšťať. Napríklad, ak by naozaj vyhlásil výnimočný stav,
aby mohol postaviť múr na hranici s Mexikom. Tam by hrozil konflikt so
stranou, ktorej by sa nemuselo páčiť, že prezident si zvyšuje právomoci a
obchádza Kongres, ktorý má tradične právo rozhodovať o rozpočte. V tom

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


06/02/2019, 20)57Úspechy Donalda Trumpa sú často náhodou (rozhovor) - svet.sme.sk

Page 8 of 8https://svet.sme.sk/c/22047129/donald-trump-politolog-rozhovor-erik-lastic-demokrati-republikani-impeachment.html?ref=trz

prípade by niekto vnútri strany mohol Trumpa vyzvať.

Pred voľbami by to pre Trumpa nebola dobrá správa, že prezident musí
bojovať s vlastnou stranou, nehovoriac o tom, že by míňal ďalšie
prostriedky na kampaň, ktoré by mohol využiť lepšie v súboji s
demokratickým kandidátom."

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


