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Donald Trump nem vesz részt 
Joe Biden megválasztott elnök 
washingtoni beiktatási ün-
nepségén, Mike Pence alelnök 
viszont jelen lesz a január 20-i 
eseményen. Bár az amerikaiak 
túlnyomó többsége elítéli a Capi-
toliumnál történteket, abban 
már koránt sincs egyetértés, 
hogy a tüntetés miért torkollott 
erőszakba.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

M ár ma elindíthatják az ame-
rikai kongresszus demokrata 
párti képviselői az eljárást 

Donald Trump leváltásáért. Kather-
ine Clark demokrata párti házel-
nökhelyettes a hétvégén közölte, 
felkészültek arra, hogy alkotmányos 
felelősségrevonási eljárással (impea-
chment) távolítsák el a távozó elnö-
köt, akinek hívei január 6-án megost-
romolták a washingtoni Capitolium 
épületét. Trumpot azért a szerepért 
vonnák felelősségre, amelyet hívei-
nek a szövetségi törvényhozás épüle-
te elleni megszállásban játszott. „Ha 
Mike Pence alelnök nem kezdemé-
nyezi Trump eltávolítását az amerikai 
alkotmány 25. kiegészítése értelmé-
ben, úgy mi fogjuk kezdeményezni 
azt” – nyilatkozta Clark . Hangsúlyoz-
ta: egyelőre várnak még, hogy Pence 
az impeachment eljárással esetleg 
mégis a gyorsabb utat választja, 
ugyanis az amerikai alkotmány 25. 
kiegészítése alapján az alelnök a ka-
binet többségi szavazatával kinyilvá-

níthatja, hogy az elnök nem képes 
többé ellátni hivatalát. A demokra-
ta többségi képviselőházban szin-
te biztosan meglenne a többség az 
impeachment eljárás megindításá-
hoz. A szenátusban azonban kéthar-
mados hozzájárulásra és ezzel re-
publikánus szenátorok támogatására 
volna szükség a hivatalban lévő elnök 
elmozdításához. Ben Sasse nebraskai 
republikánus szenátor a CBS hírte-
levíziónak nyilatkozva jelezte, hogy 
„mindenképpen fontolóra veszi” az 
impeachmentet. „Az elnök semmibe 
vette hivatali esküjét” – hangsúlyoz-
ta. Elítélte Trumpot, amiért – mint 
utalt rá – az amerikai törvényhozás 
épülete ellen uszította a tömeget.

Közben a Reuters hírügynökség az 
amerikai kormányzat egy magas ran-
gú tisztségviselőjének közlésére hi-
vatkozva hírül adta, hogy Mike Pence 
alelnök részt vesz Joe Biden leendő 
elnök beiktatási ünnepségén. Donald 
Trump leköszönő elnök ugyanakkor 
bojkottálja a január 20-án tartandó 
ceremóniát, távolmaradási szándékát 
pénteken tudatta. Bojkottjával másfél 
évszázados hagyományt szakít meg. 
Biden mindazonáltal örömmel fogad-
ta, hogy Trump nem lesz ott a beikta-
tásán, mint mondta, „ez egyike azon 
kevés dolgoknak”, amelyekben egyet-
ért Trumppal. Ugyanakkor reményét 
fejezte ki, hogy Mike Pence alelnök 
feleségével együtt részt vesz a cere-
mónián. Miközben jelenleg is zajlik a 
nyomozás az FBI v ezetésével a Capi-
toliumnál történtek ügyében, Trump 
ellen közben példa nélküli cenzúrát 
alkalmaznak a közösségi médiában. 
Az elnököt a Twitteren, a Facebookon 
és az Instagramon is letiltották.

A washingtoni ostrom után a köz-
vélemény-kutató cég ek országszerte 
felméréseket végeztek az Egyesült Ál-
lamokban, melyekben az események 
politikára gyakorolt hatását mérték. 
A Magyar Nemzet beszámolója sze-
rint a kutatások ugyan azt mutatják, 
hogy politikai nézetektől függetlenül 
az amerikaiak túlnyomó többsége el-
ítéli az eseményeket,  de abban már 
nincs egyetértés, hogy a tüntetés 
kinek a hibájából és miért torkollott 
erőszakba. A Politico.com ameri-
kai portál megrendeléséből készült 
felmérés szerint a megkérdezettek 
63 százaléka válaszolta azt, hogy 
Donald Trump „valamennyire” fe-

MIKE PENCE RÉSZT VESZ BIDEN BEIKTATÁSÁN – A TWITTEREN, A FACEBOOKON ÉS AZ INSTAGRAMON IS LETILTOTTÁK A TÁVOZÓ ELNÖKÖT

Távozása előtt leválthatják Donald Trumpot

Dicstelenül érhet véget Donald Trump politikai pályafutása

Nem vár könnyű mandátum Joe Biden elnökre
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lelős a káosz elszabaduláséért, 49 
százalékuk pedig teljesen a lekö-
szönő amerikai elnököt hibáztat-
ta. Részint megerősítette ezeket a 
vélekedéseket a YouGov felmérése 
is, a megkérdezettek döntő többsé-
ge Trumpot hibáztatta. A YouGov 
kutatása ugyanakkor jól rámutat a 
politikai törésvonalakra: míg a de-
mokraták 96 százaléka az elnökre 
mutogat, addig a republikánusok-
nál csak 28 százaléknyi ez az arány. 
A jobboldali szavazók többsége 
úgy vélte, hogy Joe Biden is felelős-
sé tehető a történtekért.

A várakozásokkal ellentétben 
az amerikai elnök elfogadottsá-
ga nem esett vissza jelentősen. A 
Newsmax konzervatív amerikai 
hírcsatorna a szintén amerikai Ras-
mussen Reports közvélemény-ku-
tató céget idézve megjegyzi, hogy 
Donald Trump továbbra is népszerű, 
mi több, elfogadottsága nőtt a kará-
csony előtt mért adatokhoz képest. A 
felmérés szerint az elnök elfogadott-
sága tavaly, az ünnepek előtt 45 szá-
zalék volt, washingtoni eseményeket 
követően pedig 51 százalékra nőtt. 
Más eredményre jutott viszont a Po-
litico.com által megrendelt felmérés. 
Ez alapján, ha nem is drasztikusan, 
de valamennyit csökkent a leköszö-
nő elnök támogatottsága. Trump 
egyébként elítélte a bírálói szerint 
általa szított tüntetéseket. „Én is fel 
vagyok háborodva az erőszak on, a 
törvénytelenségen és a felfordulá-
son” – fogalmazott csütörtökön a 
távozó elnök, aki s zerint elérkezett 
az ideje a kibékülésnek és gyógyu-
lásnak. Trump ugyanakkor rende-
zett hatalomátadást ígért. 

 » „Az elnök 
semmibe vette 
hivatali esküjét” – 
hangsúlyozta Ben 
Sasse nebraskai 
republikánus 
szenátor.

Nehezebb lesz Biden külpolitikája, elődje nemigen térhet vissza a politikába
 » PATAKY ISTVÁN

Ha a trumpizmus egyes elemei meg 
is maradnak, Donald Trumpnak 

január 6-a után n agyban csökkentek 
az esélyei, hogy még szerepet játsz-
szon a politikában – állapította meg 
lapunknak M agyarics Tamás. A kül-
politikai szakértőt többek között arról 
faggattuk, milyen rövid, illetve hosszú 
távú hatásai lehetnek az Egyesült Álla-
mokban a washingtoni Capitoliumnál 
történteknek. Van-e politikai jövője 
Donald Trumpnak; egységes marad-e 
a Republikánus Párt? Mi várható Bi-
dentől? Hogyan befolyásolhatja az 
amerikai diplomáciát a múlt heti, ba-
nánköztársaságokat idéző washingto-
ni botrány?

A budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem (ELTE) oktatója sze-
rint a Capitoliumnál történtek nem 
csupán az amerikai társadalmat, de 
az amerikai Republikánus Pártot is 
megosztják. Donald Trump eddig het-
ven-nyolcvan százalékos támogatott-
ságot élvezett a párton belül, de most 
a republikánusok közel fele is elítélte 
az erőszakos tüntetést, illetve a hiva-
talban lévő elnök abban játszott sze-
repét (a választási eredmény el nem 
fogadását, a tüntetésre való felhívását 
stb.). „Ráadásul Trump utóbbi hetek-

ben tanúsított magatartása a felméré-
sek szerint hozzájárult a republikánus 
szenátorjelöltek vereségéhez Georgi-
ában. Egyre több szenátor, képviselő, 
miniszter, kormányzati ember fordult 
el szerda után Trumptól, így erősen 
kérdéses, hogy játszhat-e szerepet még 
a politikai életben, holott ennek még 
megvolt az esélye a novemberi vereség 
után. A Republikánus Párt valószínű-
leg átvesz elemeket Trump politikájá-
ból – ami sok szempontból sikeres volt 
–, de Trump megosztó személyisége és 
retorikája nélkül” – fogalmazott a Kró-
nikának Magyarics Tamás.

A szakértő szerint a georgiai győ-
zelemmel a demokraták tulajdon-
képpen „abszolút” hatalomra tettek 
szert. „A fékek és ellensúlyok nem 
fognak működni a törvényhozói és a 
végrehajtó hatalmi ág között; legfel-
jebb a szövetségi bíróságok tudnak 
határt szabni szélsőségesebb liberá-
lis, baloldali politikákkal szemben. 
A demokratáknak azonban önmér-
sékletre lesz szükségük, két év múl-
va kongresszusi választások lesznek, 
nagyon csekély többséget élveznek 
a törvényhozásban, és elveszíthetik 
azt, ha nagyon balra tolódik a párt” 
– tette ho zzá Magy arics Tamás. Úgy 
vélte, Trumpnak január 6-a után 
nagyban csökkentek az esélyei, hogy 

szerepet játsszon még a politikában, 
ha a trumpizmus egyes elemei meg is 
maradnak. „A Republikánus Pártnak, 
mint minden pártnak vereség után, 
önvizsgálatra van szüksége, és a kér-
dés az, hogy az alakulat radikális, 
trumpista vagy mérsékeltebb szárnya 
válik-e erősebbé. A választói bázisát 
mindenképpen bővíteni kellene, kü-
lönösen a nők, az afroamerikaiak és 
a latinók körében, illetve a nagyobb 
városokban” – hangsúlyozta a Króni-
kának az elemző.

Az ELTE oktatója úgy látja, a novem-
beri választáson győztesként kikerülő 
Joe Biden számára az egyik nehézsé-
get a Demokrata Párt centrista és bal-
oldala, az úgynevezett progresszívek 
közötti ellentétek kibékítése jelentheti. 
„Ha a progresszívek, így Bernie San-
ders vagy Alexandria Ocasio-Cortez 
túlzottan balra viszik el a pártot, az 
visszaüthet a 2024-es elnökválasztá-
son. Ugyanakkor azért bizonyos vá-
lasztási ígéreteit be kell váltania, így 
az igazságszolgáltatás reformját, a be-
vándorlási törvény reformját, a mun-
kahelyek megőrzését, egészségügyi 
reformot, bizonyos zöld politikákat, 
mint például a károsanyag-kibocsátás 
csökkentése, fosszilis energiahordo-
zók visszaszorítása” – hívta fel a fi gyel-
met a szakértő. Szerinte Biden a külpo-

litikában inkább támaszkodni fog a 
szövetségesekre – tehát multilateraliz-
must helyezi előtérbe a bilateralizmus 
helyett –, és helyre kívánja állítani az 
Egyesült Államok vezető szerepét a 
világon. Közöttük az értékalapúságot, 
ami viszont a január 6-i események 
után nehezebb lesz, mert gyakran 
szembesülhet azzal a viszontválasszal, 
hogy Amerikában például a választá-
si rendszer még rosszabb állapotban 
van, mint egyes bírált államokban.

 » Joe Biden 
számára az egyik 
nehézséget 
a Demokrata 
Párt centrista 
és baloldala, 
az úgynevezett 
progresszívek 
közötti ellenté-
tek kibékítése 
jelentheti.




