
KuKa: Donald Trump, 69, miljar-
dööri, kiinteistömoguli ja tosi-tv-
tähti.
VahVuudet: Tulee päivänpolitii-
kan ulkopuolelta. Puhuu populis-
tisesti asioita, joita suuri joukko 
yhdysvaltalaisista haluaa tällä het-
kellä kuulla. Osaa iskeä ihmisten 
pelkoihin ja tarjota yksinkertaisia 
ratkaisuja. Käyttelee faktoja varsin 
vapaamielisesti. Vankka kokemus 
liike-elämästä. Raha ei ole hänel-
lekään ongelma.
heiKKoudet: Suuri osa oman puo-
lueen ”hallitsevaa” kaartia nyrpis-
telee rasistina ja sovinistina pide-

tylle Trumpille. Ei ulkopoliittista 
kokemusta tai kokemusta päivän-
politiikasta ylipäätään. Käyttelee 
faktoja varsin vapaamielisesti. Ei 
vetoaisi liikkuviin äänestäjiin var-
sinaisessa vaalissa. 
ennuste: Tukevassa johdossa sekä 
kansallisissa että useimmissa Io-
waa ja New Hampshirea koskevis-
sa mielipidetiedusteluissa. Tähden 
laskua ennustettu pitkään, mut-
ta se ei ole toteutunut ainakaan 
toistaiseksi. Toteutuuko koskaan? 
Spekuloitu on myös sillä, voisiko 
Trump hypätä itsenäiseksi ehdok-
kaaksi.

KuKa: Ted Cruz, 45, texasilainen 
senaattori vuodesta 2013. 
VahVuudet: Äärikonservatiivi, 
haastanut Obamaa kovaa. Mal-
tillisempi vaihtoehto Trumpille.
heiKKoudet: Kovapäinen ja melko 
kokematon.
ennuste: Nyt kansallisesti kisan 
kakkonen. Epäselvää, saadaanko 
ylös Trumpin varjosta.

KuKa: Marco Rubio, 44, florida-
lainen senaattori vuodesta 2011.
VahVuudet: Nuori tulevaisuuden 
toivo. Latinotausta. 
heiKKoudet: Raha-asiat nostatta-
neet kysymyksiä ja uutisia.
ennuste: Kisan kolmonen. Nousu 
vaatisi paljon.

+ Mukana myös: Jeb Bush, Ben Car-
son, Chris Christie...

mieltä lähes kaikesta ja hänen ar-
vomaailmansa on lähinnä omaani, 
hän perustelee.

Myös 19-vuotias Ray Fasano on 
Sandersin puolella.

– Bushin ja Clintonin sukujen ei 
pitäisi olla vallassa kaiken aikaa. 
Uskon, että jos presidentiksi pääsi-
si kokonaan uudenlainen ihminen, 
siitä saattaisi seurata uudenlaisia, 
hyviä poliittisia aloitteita.

73-vuotias John Corcoran puo-
lestaan on yhtä varmasti äänestä-
mässä Clintonia.

– Hänellä on paremmat mahdol-
lisuudet voittaa lopulliset vaalit 
kuin Sandersilla.

Myöskään 19-vuotias Julien Gu-
yot ei usko Sandersin mahdolli-
suuksiin.

– En pidä Clintonin persoonas-
ta, mutta pidän hänen kannois-

taan asiakysymyksiin. Pidän San-
dersin idealismista, mutta en us-
ko, että hän voi voittaa, ja haluan 
paljon mieluummin presidentik-
si Hillaryn kuin jonkun republi-
kaanin.

Samoilla linjoilla on 47-vuotias 
Robert Frankenheim.

– Moni pitää Sandersin näke-
myksiä äärimmäisinä, varsinkin 
koska hän käyttää itsestään sanaa 
sosialisti, joka on monille amerik-
kalaisille hyvin ruma sana.

Frankenheimia huolettaa myös, 
ettei Sanders saisi presidenttinä 
toteutettua ajamiaan uudistuksia. 
Clinton veisi maata monissa asi-
oissa samaan suuntaan kuin San-
ders mutta paljon pienemmin as-
kelin. Frankenheim uskoo, että täl-
lä olisi siksi paremmat mahdolli-
suudet onnistua. LM–HÄSA
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H illary Clintonin 
on syytä valmistau-
tua nöyryytykseen. 
Mielipidemittaus-

ten valossa näyttää koko ajan 
todennäköisemmältä, että esi-
vaalikierros saa hänen kannal-
taan huonoimman mahdolli-
simman alun.

Clinton on vaarassa hävitä 
heti alkajaisiksi Bernie San-
dersille – ja vieläpä kaksi ker-
taa. Sanders saattaa päihittää 
hänet sekä Iowassa että New 
Hampshiressa eli kahdessa osa-
valtiossa, joiden ehdokasvalin-
nat tulevat ensimmäisenä koko 
maailman tietoon.

Clinton tarVitsee voiton Io-
wassa. Eikä pelkästään voittoa, 
vaan murskavoiton.

Kampanjoinnin alkaessa 
Clintonin etumatka oli ylivoi-
mainen. Se nosti äänestäjien 
odotukset korkealle. Siksi hä-
nen täytyisi tulla Iowassa va-
lituksi selvin lukemin vaikut-
taakseen voittoputkessa oleval-
ta menestyjältä. 

Altavastaaja Sandersille puo-
lestaan niukkakin voitto antai-
si merkittävää nostetta.

Moni epäröi äänestää Sander-
sia siksi, ettei usko hänen mah-
dollisuuksiinsa voittaa republi-
kaanien ehdokasta lopullisessa 
kamppailussa. Mitä paremmin 
hän menestyy esivaalikierrok-
sen alussa, sitä useampi uskal-
taa äänestää häntä.

Tappio Iowassa olisi Clinto-
nille iso painolasti myös sik-
si, että se muistuttaisi äänes-
täjiä hänen kipeästä epäonnis-
tumisestaan samassa osavalti-
ossa vuonna 2008. Tuolloinkin 
Clinton oli ennakkosuosikki de-
mokraattien presidenttiehdok-
kaaksi – mutta jäi Iowassa kol-
mannelle sijalle Barack Oba-
man voittaessa.

Clintonin kaipaama murska-
voitto Iowassa ei näytä toden-
näköiseltä. Mitä siis tapahtuu, 
jos hän voittaa nipin napin tai 
jopa häviää?

Silloin kisasta Clintonin ja 
Sandersin välillä tulee tiuk-
ka. Clintonilla on silti hyvät 
mahdollisuudet tulla valituksi 
demokraattien presidenttieh-
dokkaaksi. Tiukka esivaalikisa 
söisi kuitenkin resursseja ja ra-
pauttaisi voittajan mainetta, 
jota Clinton tarvitsisi repub-
likaanien ehdokkaan päihittä-
miseen. Silloin hänen mahdol-
lisuutensa päästä presidentik-
si olisivat merkittävästi huo-
nommat.

Kirjoittaja on Lännen Median 
avustaja Bostonissa.

Iowa  
uhkaa 
potkia 
Clintonia

FaKta

Esivaalit

  • Yhdysvaltain pääpuolueet 
valitsevat presidenttiehdok-
kaansa esivaalien avulla.

  • Molempien puolueiden 
ensimmäiset valinnat tehdään 
tänään Iowassa. Seuraava kisa 
käydään New Hampshiressa 9. 
helmikuuta.

  • Niin sanottuna supertiistaina 
5. maaliskuuta äänestetään 15 
osavaltiossa. Esivaalit päättyvät 
kesäkuun puolivälissä.

  • Presidentti- ja varapresident-
tiehdokkaat nimetään virallises-
ti kansallisissa puoluekokouk-
sissa. Republikaanit kokousta-
vat 18.–21. heinäkuuta Ohiossa, 
demokraatit 25.–28. heinäkuuta 
Philadelphiassa. 

  • Esivaaleissa on käytössä 
valitsijamiesjärjestelmä. Esivaa-
leissa voitetaan siis puolueko-
kousdelegaatteja, jotka päättä-
vät ehdokkaasta kansallisessa 
puoluekokouksessa. Delegaat-
tien määrä vaihtelee osavalti-
oittain, joten toiset osavaltiot 
ovat tärkeämpiä kuin toiset.

  • Puoluekokouksessa on myös 
mukana superdelegaatteja, 
jotka voivat äänestää, miten 
haluavat. He ovat puolueen 
tärkeitä jäseniä, esimerkiksi 
senaattoreita.

  • Esivaaleja on kahdenlaisia: 
paikalliset vaalikokoukset, jossa 
osanottajat valitsevat puolueen 
edustajat kansalliseen puolue-
kokoukseen yleensä keskuste-
lun ja jonkinlaisen äänestyksen 
perusteella. Esimerkiksi Iowassa 
järjestetään vaalikokoukset.

  • Toinen vaihtoehto on varsi-
naisen vaalin kaltainen esivaali. 
Tällainen järjestetään esimer-
kiksi New Hampshiressa.

  • Esivaalien osallistumisoikeus 
vaihtelee osavaltioittain. Jois-
sain pitää olla puolueen rekiste-
röitynyt äänestäjä tai riipuma-
ton äänestäjä, toisissa ei.
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