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R epublikaanien Donald 
Trump pärjää yllättä-
vän hyvin presidentin-
vaalikampanjassa tois-

tamalla turvallisuuden ja järjestyk-
sen teemoja. Samalla demokraat-
tien Hillary Clinton puhuu toivos-
ta ja paremmasta tulevaisuudesta. 
Hän myös arvostelee Trumpia voi-
makkaasti konkreettisen poliittisen 
ohjelman puutteesta. Miksi Trump 
on pärjännyt niin hyvin ilman us-
kottavaa ohjelmaa?

Uusi neuropolitiikka valaisee yl-
lättävällä tavalla sitä, miten konser-
vatiivit ovat herkempiä pelottaville 
viesteille kuin liberaalit. Se tutkii ih-
misten tiedostamattomia reaktioita 
tilanteissa, joilla ei äkkiseltään näy-
tä olevan mitään tekemistä politii-
kan kanssa. Neuropolitiikka paljas-
taa luotettavasti ihmisten poliittisia 
mieltymyksiä esimerkiksi kuvateh-
tävän ja rahapelin avulla. 

Kuvatehtävässä koehenkilöil-
le näytetään kuvia. Pelottavat ku-
vat muodostuvat esimerkiksi käär-
meistä ja verisistä haavoista. Sen si-
jaan miellyttävät kuvat muodostu-
vat iloisista lapsista ja söpöistä ko-
tieläimistä.

Nebraska–Lincoln-yliopiston pro-
fessori John Hibbing on neuropoli-
tiikan edelläkävijä. Käyttämällä sil-
mänliikekameraa hän kollegoineen 
havaitsi, että kuvatehtävässä kon-
servatiivit siirsivät katseensa nope-
ammin pelottaviin kuviin ja katsoi-
vat niitä kauemmin kuin liberaalit. 
Vastaavaa eroa ei ollut miellyttävis-
sä kuvissa.

Aiemmin oli jo osoitettu, että 
konservatiivit katsovat kauemmin 

vihaisia kasvoja kuin liberaalit. Li-
säksi oli osoitettu, että konserva-
tiivit luokittelevat epäselvät ärsyk-
keet kielteisiksi, kun taas liberaalit 
pitävät näitä miellyttävinä ja kiin-
nostavina. 

Virginian teknillisen korkea-
koulun professori Read Montaguen 
tutkimusryhmä käytti toiminnallis-
ta magneettikuvausta kuvatehtävän 
yhteydessä. He löysivät useita ero-
ja konservatiivien ja liberaalien ai-
voverkostojen aktivoitumisessa pe-
lottavien kuvien katsomisen aikana.

Tutkijat kehittivät myös lasken-
nallisen mallin, joka ennusti henki-
lön yhteiskunnallisen mieltymyk-
sen kuvien aiheuttaman aivoaktii-
visuuden perusteella. Tämä mal-
li päihitti mennen tullen perintei-

set vanhempien koulutustaustaan 
ja sosiaaliseen asemaan pohjautu-
vat mallit.

Exeterin yliopiston nuori neuro-
politiikan tutkija Darren Schreiber 
kollegoineen puolestaan tutki kali-
fornialaisten republikaanien ja de-
mokraattien aivojen aktivoitumis-
ta, kun he pelasivat rahapeliä. Toi-
sinaan pelissä tehtiin varmoja va-
lintoja ja toisinaan otettiin riske-
jä. Ryhmien aivoaktiivisuus oli sa-
manlaista varmojen valintojen ti-
lanteessa.

Ilmeni kuitenkin, että riskitilan-
teissa republikaanien aivojen osat, 
jotka osallistuvat taistele tai pake-
ne -toimintojen käynnistämiseen, 
aktivoituivat demokraattien aivoja 
enemmän. Sen sijaan demokraat-
tien aivoissa aktivoituivat enemmän 
itsen ja sosiaalisten tilanteiden kä-
sittelyyn osallistuvat aivoverkostot.

Myös Darren Schreiberin tutki-
jaryhmä kehitti aivoaktivaatioihin 
pohjautuvan mallin, joka pystyi en-
nustamaan vastaajan puoluekan-
nan luotettavasti. Vaikuttaa siltä, 
että konservatiivit ovat herkempiä 
ympäristön uhkaaville ja epämiel-
lyttäville piirteille kuin liberaalit.

Neuropolitiikan tulokset tuntuvat 
perustavanlaatuisesti intuition vas-
taisilta. Oletamme, että avain eh-
dokkaan valintaan on hänen esittä-
miensä ajatusten sisällössä. Neuro-
politiikka viittaa kuitenkin siihen, 
että aivojen aktivoituminen pelko- 
ja riskitilanteissa antaa luotettavam-
man kuvan henkilön poliittisista 
mieltymyksistä kuin perinteiset ta-
vat tutkia poliittisia mieltymyksiä. 

Väkivaltatilastojen mukaan vuo-
si 1991 oli Yhdysvaltojen synkin. Tä-
män jälkeen väkivalta on vähenty-
nyt vuosi vuoden jälkeen, vaikka ih-
misten kokema pelko on lisääntynyt 
tasaisesti. Jatkuva kuvavirta väkival-
lasta ja terrorismista herättää elä-
vän ja tarkan pelontunteen.

Pelko on mediayhteiskunnan 
jaettu kieli ja se on tehokkaam-
paa kuin politiikan virallinen kie-
li. Trump osaa käyttää taitavasti tä-
tä kieltä ja se vetoaa erityisesti Oba-
man kauteen pettyneisiin konser-
vatiiveihin. Clintonin käyttämä toi-
von ja virallisen politiikan kieli ve-
toaa hyvin demokraatteihin. Mutta 
vetoaako se niihin, jotka eivät ole 
kiinnostuneita politiikasta ja joiden 
mieltä kalvaa pelko ja epävarmuus?

Clintonin kampanjan riski on sii-
nä, että se jatkaa Trumpin kritisoi-
mista virallisen poliittisen retorii-
kan avulla. Tämä vain vahvistaisi 
Trumpin asemaa sankarina, joka 
pelastaa maan rikollisuudelta ja ter-
rorismilta. Demokraattien onkin ke-
hystettävä sanomansa amerikkalai-
silla perusarvoilla kuten vapaudella 
ja toivolla paremmasta huomisesta.

Toistamalla näitä perusarvo-
ja ja välttämällä suorat viittaukset 
Donald Trumpiin, Hillary Clinton 
saattaa voittaa. Vaikka aivomme 
ovat herkempiä pelottaville kuin 
myönteisille viesteille, voimme op-
pia suhtautumaan pelkoon realisti-
sesti ymmärtämällä paremmin sen 
taustalla olevia aivotapahtumia.6
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Pelko on media-
yhteiskunnan jaettu kieli

”Konservatiivit katso-
vat kauemmin vihaisia 
kasvoja kuin liberaalit. 
Konservatiivit luo-
kittelevat epäselvät 
ärsykkeet kielteisiksi.”

Lukijan kuva

”Ala mennä nyt”.
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