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Siinä ei pitänyt käydä niin. Ansiokkaan 50-vuotisen uran ei ollut
tarkoitus päättyä kylmänä helmikuisena iltana New Hampshiren Nashuassa. Pieni joukko ihmisiä oli kerääntynyt Radisson
Hotel -hotelliin viettämään vaalivalvojaisia ja juhlimaan voittoa,
mutta mies, jonka vuoksi he olivat paikalla ja jonka he uskoivat
olevan Yhdysvaltain seuraava presidentti, oli jo livahtanut pois
koko osavaltiosta. Hän jätti taakseen tyhjän lavan, jotta ei joutuisi kohtaamaan kirvelevää tappiotaan. Paikalliset toimittajat
repivät tapahtuneesta murskaavia otsikoita. ”Hän sahaa omaa
oksaansa”, eräässä niistä todettiin, ”vaikka koko puu on samaan
aikaan kaatumassa”.
Sinä päivänä oli järjestetty vuorossaan toinen äänestys vuoden
2020 esivaaleissa. Niiden aikana demokraattinen puolue valitsisi
oman ehdokkaansa, joka kohtaisi Donald Trumpin marraskuun
presidenttikilvassa1. Ennen esivaalien alkua asiantuntijat olivat
olleet sitä mieltä, että ehdokkaista ylivoimaisesti kokenein ja vaikutusvaltaisin, Joe Biden, voittaisi sangen kirjavan ja tuntemattoman vastustajajoukkonsa leikiten.
Ennakkosuosikki selviytyi kuitenkin vasta viidenneksi ja vetäytyi kotiinsa häntä koipien välissä jo toisen osavaltioäänestyksen jälkeen. Edelle kirivät paitsi tunnetut progressiivit Bernie
Sanders ja Elizabeth Warren, myös Amy Klobucharin ja Pete
Buttigiegin kaltaiset politiikan höyhensarjalaiset. Heistä viimeksi mainittu pääsi varsin lähelle osavaltion voittanutta Sandersia,
vaikka hänen tähänastisen poliittisen uransa merkittävin virka
on ollut pikkuruisen indianalaisen kaupungin, South Bendin,
pormestarin paikka. Siitä huolimatta hänen onnistui jättää taak1) Tässä kirjassa prosessiin, jolla jokainen puolue valitsee oman presidenttiehdokkaansa, viitataan yksinkertaisuuden nimissä esivaaleina. Todellisuudessa siihen sisältyvät sekä osavaltionhallintojen järjestämät esivaalit että
osavaltioiden poliittisten puolueiden järjestämät puoluekokoukset. Niiden
tarkemmat järjestelyt vaihtelevat osavaltiosta toiseen.
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seen kokenut konkari, USA:n entinen varapresidentti ja mies,
joka oli toiminut Barack Obaman oikeana kätenä kahdeksan
vuotta. Buttigieg sai äänistä 24 % ja Biden vain 8 %.
Toimittajat ympäri maata alkoivat teroitella kyniään ja luonnostella Bidenille poliittista muistokirjoitusta. The Washington
Times kutsui äänestystulosta ”Bidenin mahalaskuksi”, Business
Insiderin mielestä taas kyseessä oli ”kirvelevä tappio vain viikkoa katastrofaalisen Iowan puoluekokouksen jälkeen”. The New
York Times kirjoitti, että tulos oli ”karmea ja syöksi Bidenin
kampanjan entistä suurempaan ahdinkoon”. ”Nyt veri virtaa
valtoimenaan”, eräs poliittinen aktivisti varoitteli pahaenteisesti
Polico-verkkosivustolla.
Uhkakuvana oli, että äänestäjät hylkäisivät Bidenin suurin
joukoin. Politiikan tutkimuksen professori ja demokraattisen
puolueen entinen strategisti Bob Shrum sen sijaan totesi Guardianille: ”Jos hän vielä nousee tästä jaloilleen, se on modernin
poliittisen historian suurin ihme.”
Jo kolmen viikon kuluttua hyväntuulinen Biden astui lavalle Los
Angelesissa siskonsa Valerie ja vaimonsa Jill vierellään2. ”Ei tätä
turhaan supertiistaiksi kutsuta!” hän julisti villisti hurraavalle
yleisölle. Supertiistailla hän viittasi päivään, jona 14 osavaltion
äänestäjät olivat juuri valinneet oman presidenttiehdokkaansa.
Helmikuussa monet jo arvelivat Bidenin pelin olevan pelattu,
mutta hän tekikin uskomattoman paluun pelikentälle voittamalla kymmenen osavaltiota 14:stä. Etelävaltiot asettuivat hänen
taakseen, ja Elizabeth Warren koki tappion omassa kotiosavaltiossaan Massachusettsissa.
2) Itselleen tyypilliseen tapaan Bidenin onnistui sekoittaa naiset keskenään,
kun hän yhdessä kohtaa otti kiinni vaimonsa kädestä ja julisti tämän olevan
hänen pikkusiskonsa.
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Iäkäs miljardöörivastustaja Mike Bloomberg heitti pyyhkeen
kehään ja liittyi Pete Buttigiegin ynnä muiden nuorien keltanokkien joukkoon tukemaan Bidenia, jolla arveltiin olevan parhaat
mahdollisuudet Trumpin kukistamiseen. Ainoastaan Vermontin
”demokraattinen sosialistisenaattori” Bernie Sanders pysytteli
kisassa mukana varteenotettavana vaihtoehtona, mutta hänkin
huomasi jäävänsä jälkeen uuden nousun kokeneesta entisestä varapresidentistä.
Kun Bidenin paluuta tarkastellaan joskus tulevaisuudessa, saatetaan havaita, että käännekohtana oli eteläcarolinalaisessa kirkossa pidettyjen hautajaisten aikana kuiskaillen käyty keskustelu,
jonka aikana ehdokas itse oli satojen kilometrien päässä. Keskustelun aloitti vanhempi afroamerikkalainen rouva. ”Nuorimies,
kuiskaa minulle, ketä aiot äänestää. Minä ja koko tämä yhteisö
haluaa kuulla sen.”
Kyseinen ”nuorimies” oli 79-vuotias James Clyburn, veteraani
ja erittäin vaikutusvaltainen Etelä-Carolinan kongressiedustaja,
joka tällä hetkellä on korkeimmassa virassa demokraattisessa
puolueessa oleva afroamerikkalainen.
Clyburn piti keskustelun innoittamana tunteikkaan puheen
Bidenin puolesta. ”En tunne ketään muuta tehtävään sopivampaa henkilöä, joka olisi yhtä rehellinen ja yhtä sitoutunut maatamme ylläpitäviin perusperiaatteisiin kuin tämä hyvä ystäväni”,
Clyburn julisti Bidenin kanssa yhdessä pitämässään tilaisuudessa
North Charlestonissa.
Bidenilla oli Etelä-Carolinassa gallupien mukaan vain hiuksenhieno johtoasema, mutta se muuttui Clyburnin puheen myötä huikeaksi voitoksi. Lähimmäksi päässyt vastustaja Sanders
nimittäin jäi taakse lähes 30 prosenttiyksikön erolla. Yli 60 %
afroamerikkalaisista äänesti Bidenia, monet heistä Clyburnin innoittamina.
Bidenin presidenttiyshaaveita olivat varjostaneet rahoituson10

gelmat ja heikosti menneet väittelytilaisuudet, mutta Etelä-Carolinan jälkeen kampanja sai aivan uutta tuulta purjeisiinsa, tai
kuten Bidenin kampanjatiimi sitä alkoi kutsua, Joe-mentumia.
New Hampshiren mahalaskun jälkeen Etelä-Carolinan voitto
auttoi Bidenin takaisin jaloilleen ja siivitti hänet murskavoittoon
supertiistaina. ”Tämä kampanja on tarkoitettu kaikille maahan
poljetuille, hylätyksi tulleille ja syrjään jätetyille”, voitonriemuinen Biden julisti Los Angelesissa. ABC Newsin mukaan kyseessä
oli ”kaikkien aikojen uskomattomin esivaaliesitys”.
Bidenin pitkäaikaiset seuraajat tuskin asiasta yllättyivät. Pitkälle uralle on mahtunut älyttömiä verbaalisia kömmähdyksiä,
nöyryyttäviä skandaaleja, poliittisia tappioita, sanoinkuvaamattomia henkilökohtaisia menetyksiä ja jopa viimeinen voitelu,
mutta mikään niistä ei nujertanut häntä.
Jopa eräs poliittinen vastustaja, Mitch McConnell, republikaanisen puolueen johtaja senaatissa, on hämmästellyt Bidenin
uskomatonta kykyä selviytyä elämän kovimmistakin kolhuista.
”[Joe] on aina ensimmäisenä valmis muistuttamaan, kuinka siunattu hän on ollut. Häntä on koeteltu, ja hänet on viety äärirajoille, mutta käsittämättömästä tuskasta pois päästyään hänestä
on tullut uusi ihminen ja parempi mies.”
Jos Bidenista tulee 77-vuotiaana hänen viimeisimmän, ja todennäköisesti myös viimeisen, presidentinvaalikampanjan myötä vanhin Yhdysvaltain presidentiksi koskaan valittu henkilö, se
on varmasti hänen kaikkein huimin paluunsa politiikan parrasvaloihin. Tällaisen elämän on elänyt mies, josta hyvinkin saattaa
tulla Yhdysvaltain 46. presidentti.
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