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Dette foredraget skal handle om 

et USA i krise:

1. Trump: Årsak eller konsekvens?

2. Om polarisering

3. Det egentlige problemet: 

asymmetrisk polarisering
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Donald Trump: USAs 45. president

 Trump har bare vært president i 1 år og:

- Det pågår en etterforskning om Trump-valgkampen

samarbeidet med Russland mot Hillary Clinton-valgkampen

- Det pågår også en etterforskning om Trump har hindret

FBI i å gjøre jobben sin ved 1) å “foreslå” for FBI-direktør

James Comey at etterforskningen av Michael Flynn burde

stoppes og 2) sparke Comey når dette ikke skjedde.

I. Trump: Ikke en god president
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Tidligere nasjonal 

sikkerhetsrådgiver: Michael Flynn

I. Trump: Det går ikke bra
- Aldri har en 

amerikansk president 

havnet så raskt under 

etterforskning

- Aldri har en 

amerikansk president 

skapt så mye 

ustabilitet innenriks-

og utenrikspolitisk så 

raskt (med mulig 

unntak av Abraham 

Lincoln!).
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I. Trump og Putin

Er Trump den første presidenten i amerikansk historie

som 1) ikke bryr seg om at USA har blitt angrepet og

2) ikke forsøker å forhindre at det skjer igjen?

Trump: Den mest upopulære 

presidenten i amerikansk historie? 



08.02.2018

5

• Mange grunner til at Trump endte opp som USAs 45. 

president, en del av dem tilfeldige (Russland?)

• Men likevel, til tross for rasistisk og kvinnefiendtlig retorikk, 

samt ignoreringen av en rekke andre viktige normer i 

amerikansk politikk, bleTrump valgt med Det republikanske

partiets støtte i ryggen.

• Dette er ikkeTrump selv årsaken til. 

II. Hva skjer egentlig i amerikansk 

politikk?

• Det går ikke bra med 

det amerikanske 

politiske klimaet.

• Eric Erickson, 

konservativ 

mediapersonlighet og 

Trump-kritiker, skrev 

dette på nettstedet 

sitt The Resurgent 17. 

juni, 2017:
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• Hva er det? Jo, at de to partiene blir mer ideologisk

konsekvente.

• Egentlig bare det vi er vant med fra europeisk

parliamentarisme.

• Men, USAs institusjoner er ikke designet for dette – de er

designet for kompromiss. 

• Og det har blitt vanskelig fordi:

• Republikanere og demokrater i Kongressen beveger seg

stadig vekk lenger fra hverandre på en ideologisk skala -> 

ingen overlapping i sentrum hvor kompromisser

tradisjonelt skjedde.

II. POLARISERING

• Denne polariseringen på den ideologiske skalaen skjer ikke

like mye på hver side. 

• Republikanere har gått mye lenger til høyre siden 1970-

tallet enn demokrater har gått til venstre.

• Eks: Tea Party-bevegelsen som utfordret egne politikere i 

nominasjonskamper slik at mer moderate republikanere

ble “primaried” og mer radikale repblikanere stilte i valget.

• Altså er Det republikanske partiet i dag lenger vekk fra

sentrum enn Det demokratiske partiet.

• Dette kalles asymmetrisk polarisering.

III. Asymmetrisk polarisering
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III. Asymmetrisk polarisering

III. Asymmetrisk polarisering
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III. Asymmetrisk polarisering

 Kanskje forklarer dette hvorfor Det republikanske

partiet i hovedsak har stilt seg bak Donalt Trump, til

tross for:

- Trumps grenseoverskridende adferd (Charlottesville, 

anti-demokratisk tilbøyelighet som ved angrep på 

pressefrihet, FBI, Justisdepartmentet, etc.)

- Trumps ustabile retorikk (mot Nord Korea, NATO, etc.)

- Trumps u-konservative personlige liv (skilsmisser, 

utroskap, seksuell trakassering/overfall)

- Etc. etc.

 Også derfor vi ser #NeverTrump-bevegelsen. Partiet er

altså ikke samlet, det er noen som er anti-Trump.

•USA er i en politisk krise akkurat nå. 

•Det er alvorlig: Det har vært voldelig før, og kan bli voldelig

igjen.

•Men, USA har vært igjennom en rekke politiske kriser og USA 

har alltid klart seg. 

•Man må anta det vil gå bra også denne gangen.

•Men USAs politikere, journalister og meningsytrere har en

stor job foran seg: 

Redusere politisk polarisering og politisk hat slik at samarbeid, 

kompromiss og ikke minst respekt mellom høyre og venstre

igjen kan finne sted. 

Konklusjon
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Takk for meg!


