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ΓΝΩΜΗ

Το αίνιγμα του θρίλερ
Οι πολυαναμενόμενες εκλογές 

του πλανήτη ολοκληρώθηκαν 

πριν από δύο μέρες
και προς έκπληξη όσων εμπιστεύθηκαν 

τις δημοσκοπήσεις η Αμερική 
δεν οδηγήθηκε σε μια συντριπτική 
νίκη των Δημοκρατικών.

Εξ όσων γνωρίζουμε μέχρι στιγμής
και εν αναμονή του τελικού αποτελέσματος, 

ο πρόεδρος Τραμπ έλαβε περίπου 

τέσσερα εκατομμύρια περισσότερες 

ψήφους το 2020 σε σχέση
με το 2016 και, παρόλο που μπορεί
να χάσει εν τέλει τις εκλογές, απέδειξε 

ότι όχι μόνο κατάφερε να διατηρήσει 

τη βάση του, αλλά και ότι
θα μπορούσε εν δυνάμει να την αξιοποιήσει 

και να παραμείνει ανταγωνιστικός. 

Οι πρώτες αναλύσεις ψήφου 

δείχνουν ότι ο
πρόεδρος Τραμπ,
εκτός από τη συνήθη 

βάση των
λευκών ψηφοφόρων 

του, κατάφερε 
επίσης να γοητεύσει 

έναν αριθ-
ΤΗΣ ΡΟΖΑΣ	μό ψηφοφόρωνΒΑΣΙΛΑΚΗ Αφροαμερικανών,

Λατίνων, Ασιατών
Αμερικανών, ακόμη και ψηφοφόρους
της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙΑ.

Πώς εξηγούνται αυτά τα ενοχλητικά, 
ανησυχητικά ευρήματα και ποιοι

μπορεί να είναι οι λόγοι μιας τέτοιας
νομιμοφροσύνης προς τον «ισχυρό
άνδρα» Τραμπ;

Πρώτον, η έμφαση της εκλογικής
εκστρατείας Τραμπ στην οικονομία
απέδωσε καρπούς: ακόμη και μετά
την πανδημία COVID-19 και την οικονομική 

ύφεση, κυριάρχησε η αντίληψη 

ότι ο Τραμπ είναι καλύτερος
για την οικονομία και πολλοί είναι
αυτοί που δεν είδαν την οικονομική
ύφεση που ακολούθησε ως σφάλμα
του Τραμπ.

Δεύτερον, πολλοί ψηφοφόροι ψηφίζουν 

με βάση ορισμένα μόνο ζητήματα 

που θεωρούν σημαντικά, η
λεγόμενη «μονοθεματική ψήφος».
Στην περίπτωση Τραμπ αυτό μεταφράζεται 

στις πολιτικές του σε σχέση 

με βασικές προτεραιότητες των
συντηρητικών. Η προώθηση της νομοθεσίας 

για την οπλοκατοχή, η νομοθεσία 

κατά των αμβλώσεων, ο διορισμός 

συντηρητικών δικαστών που
θα υποστηρίξουν μια τέτοια πολιτική 

ατζέντα και θα αντιταχθούν στον
γάμο των ομοφύλων και τον περιορισμό 

των δικαιωμάτων των ΛΟ-
■ ΑΤΚΙΑ είναι σταθερές διεκδικήσεις
των συντηρητικών και, εν πολλοίς,
ο Τραμπ τήρησε την υπόσχεσή του
σε ό,τι αφορά αυτές τις δεσμεύσεις.

Στα δυσαρεστημένα, φτωχοποιη-
μένα λευκά στρώματα, ο Τραμπ έδωσε 

μια υπόσχεση καλύτερης ζωής:
η προστασία της εργασίας, δηλαδή
της ίδιας της επιβίωσης των ανθρώ¬

πων που το θαύμα της παγκοσμιοποίησης 

πέταξε επί της ουσίας εκτός
της ιστορίας. Εδωσε όμως και μια αίσθηση 

ταυτότητας και ανήκειν στα
στρώματα αυτά κινητοποιώντας διαφορετικές 

ιδεολογίες αποκλεισμού
και παραλογισμού. Χρησιμοποιώντας
μορφές εθνικισμού, ρατσισμού, ξενοφοβίας, 

σε συνδυασμό με θεωρίες 
συνωμοσίας και ψευδών ειδήσεων, 

κατάφερε να κατασκευάσει ένα
αποτελεσματικό και φανατικό κοινό 

που βλέπει στον Τραμπ την επιστροφή 

σε ένα φαντασιακό παρελθόν 
«κανονικότητας», όπου ο καθένας 

ξαναβρίσκει την υποτιθέμενη
«φυσική» του θέση.

Τι θα μπορούσαμε όμως να πούμε
στις κοινότητες εκείνων των αποκλεισμένων 

ή αδικημένων που η - συχνά 

- ευκαιριακή προπαγάνδα του
Τραμπ βάζει στο στόχαστρο; Με μια
κουβέντα, γιατί υπάρχουν Αφροα-
μερικανοί, Λατίνοι, Ασιάτες ή άτομα 

ΑΟΑΤΚΙΑ που ψήφισαν υπέρ του
Τραμπ; Πιθανότατα επειδή τα μέλη
των κοινοτήτων αυτών δεν πείθονται 

πλέον από τις πολιτικές ταυτοτήτων 

που έχουν γίνει σημαία των
Δημοκρατικών. Η μεσοαστική λευκή
τάξη που παίζει συχνά το χαρτί της
«ριζοσπαστικότητας» μέσω μιας ρητορικής 

που υποστηρίζει μεν τα δικαιώματα 

των μειονοτήτων, ωστόσο 
κάνει ελάχιστα επί του πρακτέου 
για να βελτιώσει τους πραγματικούς 

όρους ζωής των ανθρώπων
αυτών, απογοήτευσε παρά έπεισε
σε πολλές περιπτώσεις. Επίσης, ας
μην παραβλέψουμε μια επαναλαμβανόμενη 

παρανόηση: η μειονοτική 
εμπειρία δεν οδηγεί απαραίτητα

σε προοδευτικά κοινωνικές απόψεις·
δεν γίνεται κανείς περισσότερο δημοκράτης 

λόγω της γέννησης ή της
κοινωνικοποίησης σε μια μειονοτική 

κοινότητα.

Ο Τραμπ κατάφερε να μεταμορφώσει 

το Ρεπουμπλικανικό 
Κόμμα και οι οπαδοί του

παραμένουν μια πανίσχυρη δύναμη
στη χώρα. Μπορεί ο Τραμπ να χάσει
τις εκλογές, ο τραμπισμός όμως, ως
πολιτική κουλτούρα και ως ιδεολογία, 

ήρθε για να μείνει. Ο ανταγωνιστής 
του, Μπάιντεν, τον αποκάλεσε

πρόσφατα «εκτροπή». «Δεν εκφράζει 
αυτό που είμαστε», συμπλήρωσε, 
«δεν είναι αυτό η Αμερική». Και

όχι, δεν είναι αυτό μόνο η Αμερική,
όμως είναι και αυτό. Ενα μέρος της
αμερικανικής κοινωνίας και των δυτικών 

κοινωνιών ευρύτερα, και φυ-
•σικά της δικής μας κοινωνίας, έχει
ήδη «τραμποποιηθεί».

Η δρ loTopias και Κοινωνιολογίαβ Ρόζα Βασιλάκη 

διδάσκει στο College Year in Athens και
είναι ερευνήτρια στο Ελληνικό Ιδρυμα Ευρωηα-
ÏKtis και Εξωτερικήβ Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
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