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Saavutettuaan avaimet Valkoiseen
taloon maailmanhallituksen
murtajana pidetty Trump ei ehkä
välitä, mitä tuli puhuttua vaalien
aikana.

P

RESIDENTINVAALIT YHDYSVALLOISSA saivat yllättävän lopun vaalipäivänä, kun ennakkosuosikki Hillary Clinton ei vienytkään voittoa tarpeeksi monessa osavaltiossa. Näin presidentinvalan
vannookin Donald Trump tammikuussa 2017.
Trumpin taival Valkoiseen taloon on ollut täynnä draamaa. Sekä hieman salaliittoteorioita.

TRUMPIA EI KIINNOSTANUT FAKTOJEN
TARKISTUS
VUOSIEN AJAN Trump oli mukana Birther-liikkeen salaliittoteorioissa. Kyseinen liike pyrki todistamaan, että presidentti Obama oli syntynyt jossain muualla kuin
Yhdysvaltojen maaperällä. Tai saanut kansalaisuutensa
sellaisella tavalla, ettei hän ollut lakiteknisesti kelpo presidentiksi Yhdysvaltain kansalaisena. Trump esitti julkisesti
epäilyjä presidentti Obaman syntyperästä ja kansalaisuuden laillisuudesta. Samoja salaliittoteorioita esitti suositun infowars.com sivuston Alex Jones.
Jonesilla ja Trumpilla olikin paljon yhteistä. Jones ja
Trump löysivät yhteisen sävelen monesta epätavallisesta asiasta. Pian presidenttiehdokas Trump sai ilmaista puheaikaa Alex Jonesin ohjelmissa. Niissä Jones ylisti
Trumpia, joka esiteltiin valtakoneiston vastaisena itsenäisenä ehdokkaana.
Trumpin palopuheet muslimien vaarallisuudesta saivat innokkaan yleisön Alex Jonesin ohjelmien kautta.
Trump toisteli muun muassa tuttua väitettä, että syyskuun 11. päivä 2001 tuhannet muslimit juhlivat WTCtornien tuhoa. Vaikka poliisien ja toimittajien tarkistama väite ei pidä paikkaansa, Trump ei perääntynyt, vaan
vannoi nähneensä kyseiset juhlijat New Jerseyssä television kautta. Faktojen tarkistus ei ole koskaan kiinnostanut Trumpia. Jones on vaatinut muslimien karkottamista
maasta. Trump on vaatinut porttikieltoa maahan saapuville muslimeille.
Trump on myös kirjoittanut ja puhunut, että Osama
bin Laden oli WTC-tornien tuhon suunnittelija, vaikka
Jonesin sivusto on pauhannut salaisen hallituksen järjestäneen syyskuun 11. tuhot. Tämä on vain yksi ristiriita
Jonesin ja Trumpin puheissa.

TRUMP PERUU PUHEITAAN YKSI TOISENSA
JÄLKEEN
ROKOTTEISTA Trump on myös esittänyt varoituksia. Hän
on sanonut, että lapset eivät kestä liian montaa rokotetta kerralla, sillä ”lapset eivät ole hevosia”. Jones on esittänyt useita rokotteisiin liittyviä salaliittoteorioita. Niissä
rokotteet joko aiheuttavat autismia ja lääkärit salaavat todisteita tai sitten tulossa on pakollinen ja lopulta tappava
rokotekampanja.
Ilmastonmuutos on ollut Trumpin puheissa kiinalaisten keksimä huijaus, jolla yritetään kyykyttää
Yhdysvaltain taloutta. Myös Jones on varoittanut ilmas-

tonmuutoksen olevan kokonaan huijausta. Näissä salaliittoteorioissa ilmastonmuutoksella perustellaan kansakuntien orjuuttamista ilmastolakien alaisuuteen. Esimerkiksi
päästökauppa ja hiilivero ovat osa väestönsupistamiseen pyrkiviä toimia ja maailmanlaajuisen hallituksen
muodostamista.
Edelliset ja monet muut aiheet ovat yhdistäneet Alex
Jonesia ja Donald Trumpia – aina Trumpin vaalivoittoon
asti. Viime viikkoina Trump on perunut puheitaan yksi
toisensa jälkeen. Ennen vaaleja Trump kerkesi sanomaan,
että presidentti Obaman syntymätodistukseen liittyvät
kysymykset on ratkaistu. Vihdoinkin oli muka varmistunut, että Obama syntyi Yhdysvalloissa. Tietenkin asia varmistettiin nimenomaan Trumpin toimien ansiosta.
Jonesin suosituin sirkustemppu on ollut varoittaa siitä, miten hallitus on minä hetkenä hyvänsä valmis tappamaan kansalaisensa. Näissä esitelmissä Obama oli kaappaamassa vallan elinikäiselle diktatuurilleen. Tai sitten
liittovaltion hätätilavirasto FEMA oli pystyttämässä keskitysleirejä, joissa hallintoa kritisoivat ihmiset teloitetaan. Nyt Jones joutuu tottumaan kehumansa miehen
presidenttikauteen. Politiikan ulkopuolisena yllättäjänä
Trumpia ylistettiin Jonesin ja monen muun vaihtoehtouutiskanavan lähetyksessä salaisen maailmanhallituksen
murtajana. Miehenä joka paljastaisi totuuden politiikan
korruptiosta.

TRUMP SANOI MITÄ TAHANSA SAADAKSEEN
HUOMIOTA
TRUMPIN TULEVA PRESIDENTTIKAUDEN SISÄLTÖ on vielä täysin tuntematon. Trump on monella tapaa mysteeri,
sillä vaalikampanjassaan hän sanoi niin paljon keskenään
ristiriitaisia kantoja. Voimme vain arvailla, minkälainen
tulevaisuus on presidentti Trumpin hallinnon aikana.
Epävarmuus tulevaisuudesta johtuu Trumpin päätöksista vaalien jälkeen. Kaikki näyttäisi kääntyvän ylösalaisin. Poliittisen eliitin ulkopuolisena ja puoluekoneiston haastajana itseään kehunut Trump on nimittänyt
ministereiksi ihmisiä, jotka edustavat republikaanipuolueen vanhoja nimiä. Hillary Clintonin virkasyytteen
pyytämiseen liittyvät puheet muuttuivat sovitteleviksi. Ilmastonmuutoksen suhteen Trump sanoi vihdoinkin, että ihmisten teoilla on jonkinlainen vaikutus ilmastoon. Pariisin ilmastosopimusta ei enää oltukaan heti tyrmäämässä. Vuonna 2009 Trump oli mukana New
York Times -lehdessä mainoskampanjassa, jossa vaadittiin
ilmastosopimusta.
Yksi mahdollinen vaihtoehto saa Alex Jonesin vihaiseksi: Trump sanoi mitä tahansa saadakseen huomiota hänen ohjelmissaan. Saavutettuaan avaimet Valkoiseen taloon hän ei enää välitä, mitä tuli puhuttua vaalien aikana.
Juuri näin näyttäisi käyvän. Jonesin tulevaisuus ei taida
sisältää presidentti Trumpin kehumista. Entiset hallinnon
vastaiset salaliittoteoriat eivät tuskin katoa, vaan sopeutuvat uuteen presidenttiin.

SKEPTIKKO 21

