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Ágrip 

Margar stjórnsýsluhefðir voru brotnar á stormasamri forsetatíð Donalds Trumps, þar á meðal 

sambandsríkjastefnan, stjórnsýslustefna sem einkennist af jafnri skiptingu valda á milli alríkisins 

og ríkjanna á grundvelli lögsögu. Trump sýndi óhefðbundna nálgun gagnvart 

sambandsríkjastefnunni, sérstaklega á síðasta ári forsetatíðar sinnar, þegar COVID-19 

faraldurinn breiddist út í Bandaríkjunum. Þegar Joe Biden tók við forsetaembættinu eftir sigur í 

forsetakosningunum 2020 urðu svo aftur breytingar á sambandsríkjastefnunni.  

Í þessari ritgerð er sambandsríkjastefna Trumps og Bidens borin saman og hún greind á 

fræðilegum grundvelli. Fyrst var sambandsríkjastefnan skilgreind og farið yfir sögu hennar, 

helstu strauma og stefnur. Svo var farið yfir aðgerðir og orðræðu Trumps og Bidens í ljósi 

sambandsríkjastefnunnar, bæði sem forsetaframbjóðendur og sem sitjandi forsetar. Þessi 

samanburður leiddi í ljós að Trump virtist ekki hafa skýra afstöðu gagnvart 

sambandsríkjastefnunni, heldur byggðist hún á þörfum hans hverju sinni. Stefna Trumps 

einkenndist því bæði af afskiptaleysi og miklu inngripi á víxl. Sambandsríkjastefna Bidens var 

bæði mun stöðugri og hefðbundnari, og byggðist að mestu leyti á miklum alríkisafskiptum. 

Óljóst er hvort að áhersla Bidens á völd alríkisins byggðist á hugmyndafræðilegum grundvelli 

eða trú hans að meiri aðgerða væri þörf vegna COVID-19 faraldursins. 

 

Lykilorð: Stjórnmálafræði, stjórnsýsla, sambandsríkjastefna, Bandaríkin, kosningar 
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Abstract 

Donald Trump’s presidency broke with many established political norms, one of them being 

federalism, a political structure in which authority is shared equally by the states and the federal 

government, based on jurisdiction. Trump‘s approach to federalism was unusual, especially 

during the last year of his presidency, when the COVID-19 pandemic started to spread in the 

United States. A new federal policy was introduced when Joe Biden took the office after the 

2020 elections. 

This essay compared Trump’s and Biden’s federalism through an academic lens. To do so the 

history of federalism along with its major strands were first summarised. Secondly, the actions 

and political discourse of Trump and Biden as presidential candidates and presidents were 

compared. 

Trump’s attitude towards federalism was demonstrated to be obscure, and mostly based on 

his political and personal needs. His strand of federalism could therefore shift from federal non-

interference to intense interventionism from one situation to the next. Biden’s federalism was 

much more stable and traditional. It relied on federal interference and strong leadership. It is 

not clear if Biden’s position on federalism is based on his personal beliefs or is simply a practical 

response to the crisis of the COVID-19 pandemic. 

 

Keywords: Political science, governance, federalism, the United States, elections 
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1 Inngangur 

Forsetakosningarnar 2016 voru tímamót í sögu Bandaríska stjórnmála. Trump náði kjöri þrátt 

fyrir gífurlega mikla gagnrýni, bæði frá fjölmiðlum og andstæðingum innan bæði Demókrata- 

og Repúblikanaflokksins. Óvenjulegt framboð Trumps, sem einkenndist af popúlisma, hörku, 

og óheiðarleika, náði árangri þrátt fyrir efasemdir sérfræðinga (Flegenheimer og Barbaro, 

2016). Trump fór gegn mörgum hefðum forsetaembættisins á forsetatíð sinni. Ein sú helsta var 

sambandsríkjastefnan. 

Sambandsríkjastefnan hefur verið við lýði í Bandaríkjunum allt frá undirritun stjórnarskrárinnar 

1789. Helsta einkenni bandaríska sambandsríkisins er skipting valda á milli ríkjanna og alríkisins, 

sem er samansett af forsetaembættinu, hæstarétti og þinginu. Ólíkt mörgum öðrum ríkjum, 

þar sem ríkisstjórnin og þingið eru hærri í valdastiganum en minni stjórnsýslueiningar, eiga 

alríkið og ríkin að starfa á jöfnum grundvelli. Aðgreining valdasviðs alríkisins og ríkjanna byggist 

á lögsögu (e. jurisdiction), frekar en þrepaskiptingu. Ríkin hafa völd yfir ákveðnum málaflokkum 

og alríkið öðrum, eftir því hvað er talið varða hvern aðila mest hverju sinni.  

Sambandsríkjastefnan hefur tekið miklum breytingum frá enda 18. aldar. Frá undirritun 

stjórnarskrárinnar hafa völd ríkjanna á mörgum sviðum flust hægt og rólega yfir á hendur 

alríkisins, sérstaklega eftir þrælastríðið á seinni hluta 19. aldar. Hápunkti alríkisvalda var ef til 

vill náð á tímum kreppunnar miklu og innleiðingu „New Deal“ Franklins Roosevelts, 

Bandaríkjaforseta. Á þeim tíma hafði alríkið mikil afskipti af daglegu lífi Bandaríkjamanna í þeim 

tilgangi að minnka atvinnuleysi og koma í veg fyrir frekari kreppur. Þetta fyrirkomulag hélst í 

nokkra áratugi. Eftir forsetatíð Ronalds Reagans á níunda áratugnum minnkuðu völd alríkisins 

á ný og færðust nær því sem þau voru fyrir tíma kreppunnar. 

Afstaða Trumps gagnvart sambandsríkjastefnunni var óskýr, sérstaklega þegar kom að 

viðbrögðum hans við COVID-19 faraldrinum. Stundum hélt hann því fram að völd 

forsetaembættisins gagnvart ríkjunum væru ótakmörkuð. Oft sýndi hann þó afskiptaleysi 

gagnvart ríkjunum. Ríkistjórar Bandaríkjanna urðu eftir í mjög furðulegri stöðu. Ríkisstjórar úr 

röðum Repúblikanaflokksins hlýddu skipunum Trumps í einu og öllu vegna þrýstings frá 

kjósendum sínum, sem voru mjög hliðhollir Trump. Hins vegar urðu ríkisstjórar úr röðum 

Demókrata eftir í kuldanum, þar sem Trump sýndi þeim algjört afskiptaleysi. 
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Þegar Biden bauð sig fram til forseta fyrir Demókrataflokkinn gagnrýndi hann Trump af mikilli 

hörku. Með komu COVID-19 faraldursins til Bandaríkjanna beindist gagnrýnin að nálgun 

Trumps gagnvart sambandsríkjastefnunni. Biden gagnrýndi Trump fyrir að nýta ekki völd 

forsetaembættisins og alríkisins betur til þess að berjast gegn veirunni. Einnig lofaði hann að 

nýta völd forsetaembættisins og alríkisins til þess að ná bæði betri tökum á faraldrinum og 

bólusetja þjóðina hraðar. Þegar Biden tók við forsetaembættinu eftir sigur í kosningunum 2020 

setti hann met í fjölda forsetatilskipana. Hann stóð við loforð sín að setja á nýjar reglur og lög 

til þess að taka á faraldrinum, og nýtti völd alríkisins til hins ýtrasta. 

Tilgangur þessa ritgerðar var að framkvæma fræðilegan samanburð á sambandsríkjastefnu 

Bidens og Trumps. Þessi ritgerð er hefðbundin heimildaritgerð. Notast var við heimildir úr 

fræðilegum greinum ásamt fréttaumfjöllun. Umfjöllunin er sett upp í þrjá meginkafla: sá fyrsti 

er fræðilegur bakgrunnur, þar sem eðli sambandsríkjastefnunnar er rætt ásamt sögu hennar, 

með tilvísunum í fræðilegar greinar. Í tilvikskaflanum er tekið fyrir orðræðu og helstu aðgerðir 

bæði Trumps og Bidens og byggist hann mest á heimildum úr fjölmiðlum. Í umræðukaflanum 

er reynt að þræða tilviks- og fræðilega kaflann saman í eina heild, þar sem mismunandi 

sambandsríkjastefnur Trumps og Bidens eru bornar saman. Niðurstaðan bendir til að 

sambandsríkjastefna Bidens hafi verið bæði stöðugri (þ.e.a.s. einkenndist af minni geðþótta) 

en stefna Trumps ásamt því að einkennast af meiri alríkisafskiptum almennt. 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir sambandsríkjastefnunni, farið yfir sögu hennar og hvaða 

myndir hún hefur tekið á sig í gegnum tíðina. Einnig verður farið yfir sögu and-federalisma í 

Bandaríkjunum. Að lokum verður rýnt í stjórnsýsluaðferðir Donalds Trumps í forsetatíð hans og 

greint hana út frá sambandsríkjastefnunni. 

2.1 Sambandsríkjastefnan 

Sambandsríkjastefna (e. federalism) er stjórnsýslustefna sem grundvallast á skiptingu valda 

milli stærri stjórnsýslueiningar, alríkisins, og minni, staðbundinna stjórnsýslueininga, ríkjanna 

(einnig kallaðar fylki). Það sem aðgreinir stjórnsýsluhætti sambandsríkja frá stjórnsýsluháttum 
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annarra ríkja er að alríkið og ríkin starfa samhliða hvor öðrum á jöfnum grundvelli (Singvi, 2007). 

Valdaskiptingu ríkjanna og alríkisins er á grundvelli lögsögu (e. jurisdiction). Völd ríkjanna liggja 

í þeim málefnum, sem varða aðeins ríkin sjálf, en völd alríkisins liggja í þeim málefnum sem 

varða alla þegna landsins og hagsmuni landsins sem heild (Burgess, 2006). 

Það mætti hugsa um sambandsríkjastefnu sem málamiðlum á milli ríkjabandalaga (e. 

confederations) og miðstýrða (e. unitary) ríkja. Í miðstýrðum löndum kemur valdið að ofan (frá 

ríkistjórninni og öðrum ríkisstofnunum) og streymir niður til lægri stjórnsýslustiga. Gott dæmi 

um þetta fyrirkomulag væri sjálfstjórnarhéruð (e. autonomous regions). Þau eru yfirleitt 

stofnuð með lagasetningu og er veitt ákveðin völd. Þó eru völd sjálfstjórnarhéraða ekki 

„heilög“. Það er hægt að ógilda þessi völd með nýrri lagasetningu. Ríkisvaldið hefur alltaf síðasta 

orðið, þar sem völdin streyma frá því. Ríkjabandalög eru að vissu leyti andstæða miðstýrða ríkja. 

Valdið streymir að neðan, frá ríkjunum, sem eru sjálfstæð (e. sovereign), og geta yfirgefið 

sambandið að vild. Alríkisvaldið er mjög veikt og starfar í þágu ríkjanna, oft í þeim tilgangi að 

vernda sameiginlega hagsmuni (Law, 2012). Sambandsríki veita því málamiðlun á milli þessara 

tveggja stjórnsýslukerfa. Valdið kemur hvorki að neðan eða að ofan, heldur er því deilt jafnt. 

Sjálfstæði ríkjanna er viðhaldið án þess að fórna sterku alríkisvaldi. Á þeim forsendum getur 

sambandsríki nýtt sér styrkleika beggja kerfa. 

Það sem einkennir helst samskipti ríkja og alríkisins í sambandsríkjum eru málamiðlanir 

(Burgess, 2006). Í Bandaríkjunum er algengt að alríkið nái fram breytingum með því að lofa 

ríkjunum fjármagni gegn því að þau fari eftir markmiðum alríkisins í einhverjum málaflokki, eða 

noti fjármagnið í ákveðnum tilgangi, oft kallað skilyrtur styrkur (e. categorical grant) 

(Congressional Research Service, 2019). Þó kemur fyrir að alríkið telur sig knúið til að neyða 

ríkin til þess að fara eftir vilja sínum. Árið 1984 sannfærði ríkisstjórn Ronalds Reagan ríkin til 

þess að hækka lágmarksdrykkjualdurinn upp í 21 ár með því að kynna löggjöf sem skerti 

fjárveitingar til allra ríkja sem létu það ógert (Weisman, 1984). 

2.2 Saga sambandsríkjastefnunnar í Bandaríkjunum 

Sambandsríkjastefnan í Bandaríkjunum hefur tekið á sig margar mismunandi myndir yfir 250 

ára sögu landsins. Valdahlutföll og samskipti milli alríkisins og ríkjanna hafa breyst mikið eftir 

mismunandi straumum pólitískrar hugsunar. Frá stofnun Bandaríkjanna hafa völdin hægt og 
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rólega færst frá ríkjunum til alríkisins. Innleiðing nýrrar stjórnarskrár 1788 afnam 

ríkjabandalagsstefnuna sem Bandaríkin höfðu haft eftir sjálfstæðiyfirlýsinguna 1776 og jafnaði 

völd alríkisins og ríkjanna í sambandsríki (United States Senate, e.d.-a; National Archives, e.d.). 

Eftir þrælastríðið 1861 til 1865 færðust völdin enn meira til alríkisins, með breytingum á 

stjórnarskránni (United States Senate, e.d.-b). Kreppan mikla og New Deal stefna Franklins 

Roosevelts, Bandaríkjaforseta jók völd alríkisins enn meira, með því að setja velferðar- og 

atvinnumál undir sinn væng (Fishback, Horrace og Kantor, 2005). Með forsetatíð Ronalds 

Reagan snerist þróunin við, með endurheimt valda til ríkjanna (Grant, 1995). 

2.2.1   1776-1789: Frá ríkjabandalagi til sambandsríkis 

Fyrsta stjórnarskrá Bandaríkjanna, sambandsskráin svokallaða (e. Articles of Confederation), 

var samin árið 1777. Hún var samin í kjölfar sjálfstæðisyfirlýsingarinnar nýlendnanna þrettán 

árið 1776 og setti í lög stjórnskipan þeirra. Það sem skar þessa fyrstu stjórnarskrá frá 

stjórnarskrá nútímans er skilgreining Bandaríkjanna sem ríkjabandalag frekar en sambandsríki 

(govinfo, e.d.). Tilgangur bandalagsins var að vinna að sameiginlegum markmiðum ríkjanna, 

veita íbúum þeirra sameiginleg réttindi, (eins og ferða- og viðskiptafrelsi) og vernda þau frá 

utanaðkomandi ógnum (t.d. Bretum) (govinfo, e.d.). Þegar kom að eigin málefnum ríkjanna 

nutu þau hins vegar stjórnarskrárbundins sjálfstæðis sem fullvalda ríki innan bandalagsins 

(govinfo, e.d.). Sem ríkjabandalag höfðu Bandaríkin ekkert sameiginlegt framkvæmdavald eða 

dómsvald. Þó var komið á sameiginlegu löggjafarþingi með fulltrúum frá hverju ríki, sem hverjir 

höfðu eitt atkvæði (govinfo, e.d.). Vegna þessara þátta var miðstýring Bandaríkjanna mjög veik, 

alríkisvaldið var lítið sem ekkert. Mikilvægar ákvarðanir þörfnuðust samþykkis níu af 13 ríkjanna 

ásamt því sem framkvæmdin var í höndum þeirra. Þingið starfaði í raun aðeins með samþykki 

ríkjanna (United States House of Representatives, e.d.). 

Vanmáttur alríkisins olli mörgum vandamálum. Þingið átti erfitt með að safna fjármagni, þar 

sem það gat ekki skattlagt ríkin. Þetta olli margvíslegum vandræðum, þingið gat ekki borgað 

þeim hermönnum sem höfðu verið lofað lífstíðarlaunum fyrir þátttöku sína í frelsisstríðinu. 

Einnig væri erfitt að fjármagna herinn ef til stríðs kæmi. Að lokum var efnahagurinn í óreglu, 

ásamt tómum hirslum þingsins ríkti mikil verðbólga. Bandaríkin stóðu einnig frammi fyrir 

utanaðkomandi ógnum. Með sigri Bandaríkjamanna á Bretum opnaðist landflæmið vestan 

Appalachiafjallanna fyrir landnámi. Bretar höfðu áður bannað nýlendubúum að nema landið, 



 

5 
 

en með innlimun svæðisins byrjuðu bandarískir landnemar að streyma vestur. Bæði Bretar og 

Spánverjar gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til að hindra landtöku Bandaríkjamanna með 

bandalögum við margvíslega ættbálka frumbyggja. Vegna veikrar stöðu sinnar gat þingið ekki 

verndað landnemana (National Archives, e.d.). 

Vegna þessa vanmáttar alríkisins voru uppi háværar raddir um stjórnarskrárbreytingar. Árið 

1787 var fundað í þeim tilgangi. Uppreisn í Massachusetts árið á undan sannfærði marga um 

að sterk alríkisstjórn væri nauðsynleg til að koma í veg fyrir frekari upplausn (National Archives, 

e.d.). Stjórnarskrárráðstefnan var sótt af fulltrúum 12 af 13 ríkjanna ásamt mikilvægum 

leiðtogum, til að mynda George Washington og Benjamin Franklin. Í fyrstu var aðeins lagt upp 

með að gera breytingar á stjórnarskránni, en þegar kom að ráðstefnunni kom fljótt í ljós að hún 

myndi snúast um að semja drög af nýrri stjórnarskrá. Þó voru margir enn andsnúnir nýrri 

stjórnarskrá. Svokallaðir and-federalistar voru hikandi við að fara frá breskri miðstjórn til 

bandarískrar miðstjórnar. Sumir þessara and-federalista höfðu mikil völd í ríkjunum og höfðu 

því hagsmuna að gæta. Aðrir voru hræddir um að alríkistjórnin myndi einkennast af völdum 

yfirstéttarinnar og kúgun þeirra fátæku og ómenntuðu, sem þótti ekki vera í anda 

Bandaríkjanna (National Archive, e.d.). 

Eftir margra vikna umræður voru lögð fram frumdrög af stjórnarskránni og hún virkjuð 1789. 

Með þessari nýju stjórnarskrá umbreyttust Bandaríkin frá lauslegu ríkjabandalagi í 

sambandsríki með sterkri alríkisstjórn. Það var innleitt þrískiptingu valds með stofnun 

forsetaembættis og hæstaréttar, til þess að koma í veg fyrir að völd myndu safnast á of fáar 

hendur og til þess að veita aðhald (United States Senate, e.d.-a; National Archives, e.d.). 

Alríkisstjórnin sá einnig um skattlagningu, prentun gjaldeyris, hernað og alþjóðaviðskipti 

(United States Senate, e.d.-a). George Washington, forseti stjórnarskrárráðstefnunnar og 

stríðshetja, var kjörinn fyrsti forseti Bandaríkjanna 1789 og gegndi því embætti til 1797 (The 

White House, e.d.). 

2.2.2   1789-1932: Tvöföld sambandsríkjastefna 

Þrátt fyrir öflugra alríkisvald sem fólst í nýrri stjórnarskrá var sjálfstæði ríkjanna áfram varðveitt 

að hluta til. Frá innleiðingu nýju stjórnarskrárinnar til forsetatíðar Franklin D. Roosevelt var 

tvöföld sambandsríkjastefna (e. dual federalism) ráðandi í bandarísku stjórnkerfi. Í þessu 

tvöfalda kerfi var skýr afmörkun valds alríkisins og ríkjanna á grundvelli lögsögu (e. jurisdiction). 
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Öll þau völd sem alríkinu var ekki veitt í stjórnarskránni féll til ríkjanna (Kincaid, 2017). Í þessu 

kerfi var alríkið og ríkin jafnhátt sett, aðeins með mismunandi hlutverk sem sköruðust lítið, þess 

vegna er þetta kerfi oft kallað lagkökusambandsríkjastefna (e. layer-cake federalism). 

Þrátt fyrir mikilvægi sambandsríkjastefnunnar í nýju stjórnarskránni voru uppi miklar deilur um 

hana á fyrri hluta 19. aldarinnar. Mörg hæstaréttarmál voru höfðuð þar sem deilt var um 

valdasvið alríkisins, nánar tiltekið hvort að völd þess næðu lengra en stjórnarskráin sagði til um 

(Cornell Law School, e.d.a; Oyez, e.d.-a). Eitt helsta deilumálið var um rétt Suðurríkjanna til að 

halda áfram þrælahaldi. Áhrif og völd Norðurríkjamanna í Bandaríkjunum fóru ört vaxandi. Fólki 

fjölgaði mun hraðar í Norðurríkjunum ásamt því að iðnaður þar var mun öflugri, á meðan 

Suðurríkin reiddu sig enn þá á landbúnað og þrælavinnu (Navarro, Sanz og Cabello, 2015). 

Suðurríkjamenn höfðu áhyggjur af því að vaxandi völd og áhrif Norðurríkjanna myndi á 

endanum binda enda á þrælahald. Þegar Bandaríkjamenn innlimuðu stórt landsvæði í kjölfar 

stríðs við Mexíkó 1848 myndaðist mikil spenna um innleiðingu þrælahalds á svæðinu. Með 

málamiðlun árið 1850 var ákveðið að Kalifornía yrði frjálst ríki en að íbúar allra annarra 

tilvonandi ríkja á svæðinu myndu sjálfir ákveða hvort að þeir vildu innleiða þrælahald eða ekki. 

Einnig voru innleidd lög sem myndu skylda Norðurríkjunum að framselja þræla sem höfðu 

sloppið aftur til eigenda sinna í Suðurríkjunum. Þessi málamiðlun minnkaði spennuna, allavega 

um stundarsakir (Woods, 2019). 

Þegar leið á fór aftur að hitna í kolunum. Þrælaframsalslögin (e. fugitive slave act) fóru mjög illa 

í Norðurríkjamenn (Sebok, 1991). Hæstaréttardómur árið 1857 sem dæmdi að blökkumenn 

gæti ekki orðið ríkisborgarar kynti einnig undir reiði og hneykslan Norðurríkjamanna (Oyez, 

e.d.-b). Árið 1854 var stofnað Repúblikanaflokkinn í þeim tilgangi að berjast gegn útbreiðslu 

þrælahalds í Bandaríkjunum. Aðeins sex árum seinna, árið 1860, var frambjóðandi flokksins, 

Abraham Lincoln, kjörinn forseti Bandaríkjanna. Kjör Lincolns olli mikilli reiði í Suðurríkjunum. 

Mörg Suðurríkjanna sögðu sig frá Bandaríkjunum nokkrum mánuðum fyrir embættistöku 

Lincolns og stofnuðu Suðurríkjasambandið (e. Confederate States of America). Eftir árás 

Suðurríkjamanna á virki Norðurríkjamanna í apríl 1861 sögðu fleiri ríki í suðrinu sig frá 

Bandaríkjunum og gengu í Suðurríkjasambandið. Á meðan stríðinu stóð styrktust völd alríkisins. 

Eftir sigur Norðurríkjamanna og sameiningu Bandaríkjanna á endurreisnartímabilinu (e. 

reconstruction) færðust völd alríkisins yfir á svið mannréttinda og verslunar, sem höfðu áður 

verið í höndum ríkjanna. Gerðar voru breytingar á stjórnarskránni sem veittu svörtum 
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Bandaríkjamönnum meiri réttindi, til dæmis ríkisborgararétt (United States Senate, e.d.-b). 

Þrátt fyrir meiri áhrif alríkisvaldsins var enn þá að mestu leyti skýr lögsöguskipting á milli alríkis 

og ríkjanna. 

2.2.3   1932-1981: Samvinnusambandsríkjastefna 

Tímabil tvöfaldrar sambandsríkjastefnu leið undir lok með forsetatíð Franklin D. Roosevelts. 

Kreppan mikla (e. Great Depression) sem hófst 1929 með hruni verðbréfamarkaðsins á Wall 

Street batt enda á tímabil mikils blóma í bandarísku fjármála- og menningarlífi sem var kallað 

„the roaring twenties“ (Harrison, 2009). Kreppan olli gífurlega miklu atvinnuleysi og fátækt í 

Bandaríkjunum (Irwin, 2014). Þrátt fyrir þær efnahagshörmungarnar sem höfðu skollið á 

þjóðinni stóð sitjandi forseti Repúblikana frammi fyrir lítilli mótstöðu úr eigin flokki fyrir 

kosningarnar 1932. Mótframbjóðandi hans úr röðum Demókrata, Roosevelt, vann 

forsetakosningarnar með yfirburðum. Roosevelt boðaði „New Deal“ eða nýja gjöf, sem voru 

áhrifamiklar aðgerðir með það að markmiði að koma Bandaríkjunum úr kreppunni (Kantor, 

Fishback og Wallis, 2013). Aðgerðir Roosevelts einkenndust af miklum ríkisafskiptum, sem var 

óvenjulegt, þar sem ríkjandi hugmyndafræði þessa tíma gerði ráð fyrir að aðeins væri hægt að 

hafa blómstrandi efnahag með sem lágmarksafskiptum ríkisins (e. laissez faire economics) 

(Hobsbawm, 1994). 

Markmið New Deal var að hjálpa atvinnulausum og fátækum, laga efnahaginn, og koma í gegn 

kerfisbreytingum sem myndu koma í veg fyrir að kreppan gæti endurtekið sig. Komið var á 

almannatryggingum og hafið byggingu samgöngukerfa, sem veitti milljónum manna atvinnu. 

Lánað var fjármagn til að koma efnahagnum aftur í gang (Kantor ofl., 2014). Til þess að koma í 

gegn þessum breytingum þurfti mikil afskipti alríkisins á öllum sviðum. Því var stofnað 

alríkisstofnanir til þess að hafa yfirsjón yfir aðgerðunum, til að mynda Public Works 

Administration (PWA), Civil Works Administration (CWA) og Federal Housing Administration 

(FHA) (Fishback o.fl., 2005). Það sem var áður eingöngu mál sem varðaði ríkin var núna undir 

væng alríkisins. Þetta var samvinnusambandsríkjastefna (e. cooperative federalism), oft kölluð 

marmarakökusambandsríkjastefna (e. marble-cake federalism). Í staðinn fyrir hreina 

hlutverkaskiptingu milli alríkisins og ríkjanna á grundvelli lögsögu varð sambandið sveigjanlegra 

og línan á milli lögsögu alríkis og ríkjanna óskýrari. 
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Samstarf alríkisins og ríkja í samvinnusambandsríkjastefnu byggist á fjárveitingu alríkisins til 

ríkjanna. Alríkið reynir að koma í gegn breytingum á ríkisstiginu með því að veita alríkisstyrki 

með ákveðnum skilyrðum. Stundum eru þessir styrkir skilyrtir (e. categorical grant). Ríkjunum 

er lofað fjármagni gegn því að þau fari eftir markmiðum alríkisins í einhverjum málaflokki, eða 

noti fjármagnið í ákveðnum tilgangi (Congressional Research Service, 2019). Með því að lofa 

fjármagni getur alríkið komið í gegn sínum áætlunum, sem eykur völd þess. Eftir forsetatíð 

Roosevelts var ekki aðeins bandaríski efnahagurinn í mun betra ástandi (ekki aðeins vegna New 

Deal, heldur einnig vegna seinni heimstyrjaldarinnar) heldur var alríkið orðið mun voldugra en 

áður (Fishback o.fl., 2005). Samvinnusambandsstefnan hélt velli í um fjörutíu ár, eða þar til að 

Ronald Reagan var kjörinn forseti árið 1981 (Grant, 1995). 

2.2.4   1981- : Ný sambandsríkjastefna 

Á níunda áratug síðustu aldar uxu vinsældir markaðsfrjálshyggju (e. laissez-faire economics) á 

Vesturlöndum. Frá seinni heimstyrjöldinni hafði ríkt stefna aukinna ríkisafskipta beggja vegna 

Atlantshafsins. Á fimmta, sjötta og sjöunda áratugnum hafði ríkt efnahagsvelsæld í vestrænum 

ríkjum. Þegar leið á áttunda áratuginn tók vöxturinn enda og tímabil atvinnuleysis og verðbólgu, 

svokallað stagflation, tók við. Ríkisstjórnir sem höfðu stutt meiri ríkisafskipti í viðskiptalífinu 

féllu og markaðsfrjálshyggjustjórnir tóku við. 1980 var Ronald Reagan kjörinn forseti 

Bandaríkjanna. Reagan og aðrir Repúblikanar töldu að lausnin við þeim efnahagsvandamálum 

sem þjóðin stóð frammi fyrir væri að minnka afskipti alríkisins, bæði í viðskiptalífinu og gagnvart 

ríkjunum. Reagan ásamt öðrum markaðshyggjumönnum á Vesturlöndum mislíkaði ríkisafskipti 

og velferðarstefnu, sem þeim fannst eiga of mikið sameiginlegt með sósíalisma (Hobsbawm, 

1994). Reagan boðaði því nýja sambandsríkjastefnu (e. new federalism) (Grant, 1995). 

Þó þessi stefna væri kölluð ný var hún í raun afturhvarf til tvöfaldrar sambandsríkjastefnu 

(Grant, 1995). Í stað skilyrta styrkja setti Reagan áherslu á „block grants“, stóra alríkisstyrki án 

skýrra fyrirmæla um hvernig á að nýta þá. Ríkin fengu nú þá aðstoð sem alríkið gat veitt án 

skuldbindinga og kvaða. Reagan færði velferðarkerfið aftur í hendur ríkjanna, þar sem hann 

taldi að þau væri betur útbúin, þar sem þau væru nær fólkinu og bæru meiri ábyrgð gagnvart 

þeim (Lambrew, 2005). Forsetatíð Reagans var í háu áliti hjá Repúblikönum, og arfleið hans er 

að finna í áherslum þeirra á litlar ríkistjórnir (e. small government), sem lifir góðu lífi í 

bandarískri stjórnmálaumræðu. 
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Sambandsríkjastefnan í Bandaríkjunum hefur tekið miklum breytingum frá stofnun landsins. 

Helsta breytingin eru vaxandi völd alríkisins gagnvart ríkjunum, þrátt fyrir afturhvarf á síðustu 

áratugum. Við stofnun Bandaríkjanna höfðu ríkin næstum öll völd og miðstýring var mjög lítil, 

þar sem þingið var næstum valdalaust. Með nýrri stjórnarskrá uxu völd alríkisins, þrátt fyrir að 

alríkið og ríkin deildu völdum. Í kjölfar þrælastríðsins færðust völd alríkisins í mikinn vöxt, og 

með New Deal náðu völd alríkisins hápunkti. Á síðustu áratugum hafa völdin færst aftur til 

ríkjanna að einhverju leyti. Erfitt er að segja hvert sambandsstefnan mun þróast, en hún mun 

eflaust halda áfram að taka breytingum. 

2.3 And-federalismi í Bandaríkjunum 

Þegar stofnað var til stjórnarskrárráðstefnunnar árið 1787 kom fram hópur háttsettra manna 

sem voru á móti allri valdeflingu alríkisins, svokallaðir and-federalistar. And-federalistarnir vildu 

varðveita sjálfstæði ríkjanna í lausu ríkjabandalagi eins og það var skilgreint í sambandsskránni. 

Þeir höfðu margar ástæður fyrir tortryggni sinni gagnvart auknum völdum alríkisins. Sumir 

þeirra töldu að voldugt alríki myndi stríða gegn hagsmunum ríkjanna, þar sem aukin miðstýring 

gæti valdið því að staðbundin vandamál myndu falla fyrir daufum eyrum alríkisins (National 

Archive, e.d.). Aðrir höfðu áhyggjur að því að aukin miðstýring myndi búa til volduga yfirstétt, 

sem myndi kúga fátæka og ómenntaða, sem væri einmitt það sem byltingin átti að frelsa 

Bandaríkjamenn frá (National Archives, e.d.).  

Andstaða gegn nýrri stjórnarskrá var mikil í nokkrum ríkjum. Sérstaklega í Norður-Karólínu og 

Rhode Island, sem staðfestu ekki stjórnarskrána fyrr en eftir að George Washington var kjörinn 

forseti (Van Cleve, 2014). Rhode Island var sérstaklega andsnúið stjórnarskrárbreytingum, og 

var eina ríkið sem sendi ekki fulltrúa á stjórnarskrárráðstefnuna (Dougherty, 2020). Það þurfti 

samþykki níu ríkjanna til að setja stjórnarskránna í gildi. Sex samþykktu stjórnarskránna á seinni 

hluta 1787 og fyrri hluta 1788. Þegar leið á kom í ljós að ekki myndi nást sterkur meirihluti fyrir 

samþykki án þess að lofað væri innleiðingu réttindaskrár (e. bill of rights). Stuðningsmenn 

stjórnarskrárinnar samþykktu málamiðlun and-federalista, þar sem lofað var samþykkt 

stjórnarskrárinnar í hverju ríki fyrir sig í skiptum fyrir stuðning við réttindaskrá, þessi 

málamiðlun var kölluð Massachusetts-málamiðlunin (e. Massachusetts compromise). Í júní 

1788 varð New Hampshire níunda ríkið til að samþykkja stjórnarskránna. Seinna um sumarið 

1788 áttu aðeins Norður-Karólína og Rhode Island eftir að samþykkja stjórnarskránna. Haustið 
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1788 var stjórnarskráinn virkjuð. Þegar leið á gáfu ríkin tvö undan þrýstingi og samþykktu 

stjórnarskrána, þó með naumum meirihluta í Rhode Island. Með samþykkt allra ríkjanna á 

stjórnarskránni þurftu and-federalistarnir að sætta sig við ósigur. Þó var brugðist við mörgum 

áhyggjum þeirra með ritun réttindaskrárinnar. Hún tryggði almenningi meiri 

stjórnarskrárbundin réttindi, setti skýrar takmarkanir á völd alríkisins og lýsti yfir að öll völd sem 

væru ekki sérstaklega bundin þinginu í stjórnarskránni færu til ríkjanna. 

Ef til vill mætti skilgreina andstæðinga stórrar ríkisstjórnar og talsmenn ríkjaréttinda (e. states' 

rights) sem arftaka and-federalista í sambandsríkjakerfinu. Þrátt fyrir ósigur and-federalista 

voru enn þá hópar sem héldu áfram að veita alríkinu aðhald og mótmæla því sem þeir töldu 

vera valdamisnotkun. Þau mörgu hæstaréttardómsmál sem voru höfðuð á áratugunum fyrir 

þrælastríðið sýna fram á tortryggni margra Bandaríkjamanna gagnvart sterkri alríkisstjórn. Þrátt 

fyrir að talsmenn ríkjaréttinda höfðu þurft að sætta sig við vaxandi völd alríkisins á 19. öldinni 

héldu þeir áfram að tala fyrir ríkjaréttindum. Margir töldu að laust samband alríkis og ríkja væru 

besta leiðin til að halda uppi völdum og stöðuleika ríkis sem væri í sífelldri útþenslu, eins og 

Bandaríkin voru í á 19. öld (Towers, 2019). Völd alríkisins náðu hápunkti með New Deal stefnu 

Roosevelts á fjórða áratugnum og fram að níunda áratugnum. Þó sýndi viðsnúningurinn til 

nýrrar sambandsríkjastefnu eftir embættistöku Reagans fram á að talsmenn ríkjaréttinda voru 

ekki dauðir úr öllum æðum, þrátt fyrir að hafa beðið ósigur áratugum saman. Á síðustu 

áratugum hefur sambandsríkjastefna Reagans náð að viðhalda vinsældum sínum hjá 

Repúblikönum, þrátt fyrir að margir forsetar sem hafa setið fyrir flokkinn hafi nýtt sér völd 

alríkisins til að ná fram markmiðum sínum, til dæmis aðgerðir George Bush gegn hryðjuverkum 

eftir árásirnar á Bandaríkin 11. september 2001 (Public law, 2001). Nýjustu arftakar and-

federalistanna eru ef til vill meðlimir teboðshreyfingarinnar (e. Tea Party movement), 

hægrisinnaðrar hreyfingar sem hefur boðað skerta alríkiseyðslu og samdrátt alríkisins með 

mótmælum og öðrum aðgerðum um gjörvöll Bandaríkin. Frá 2009 fram að miðjum öðrum 

áratug þessarar aldar var hreyfingin mjög áhrifamikil innan Repúblikanaflokksins, en vinsældir 

hennar hafa dvínað á síðustu árum (Jossey, 2016). 
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2.4 Donald Trump og sambandsríkjastefnan – and-
federalisti?  

Heimsfaraldur COVID-19 sem byrjaði snemma árs 2020, er góð mælieining á hvernig 

sambandsríkið getur nýst vel í krísu. Auðvelt er að hafa eftirlit með staðbundnum aðgerðum 

gegn veirunni. Á sama tíma nýtist alríkisstjórnin vel til að búa til og framkvæma samræmda 

aðgerðaráætlun fyrir allt landið. Ef hvert ríki fer eftir mismunandi áætlunum um lokanir og 

takmarkanir er grafið undan sóttvörnum, þar sem veirunni er sama um ríkismörk. Sambandsríki 

geta því veitt mjög góðar sóttvarnir ef kerfið virkar sem skyldi, en einnig geta þær verið 

hörmulegar, ef ekki er farið rétt að. 

Fyrstu viðbrögð Trumps við faraldrinum voru nokkuð mótsagnakennd. Hann afneitaði 

alvarleika faraldursins, og bar hann saman við flensu. Þegar dauðsföllunum byrjaði að fjölga 

gerði hann lítið út þeim (Blake og Rieger, 2020). Þrátt fyrir þessa afneitun byrjaði ríkistjórn 

Trumps að virkja einhverskonar aðgerðaráætlun. Strax í janúar setti Trump á tímabundið 

ferðabann frá Kína og lýsti yfir neyðarástandi (Aubrey, 2020). Einnig var stofnaður 

aðgerðarhópur í Hvíta húsinu, sem myndi stýra alríkisaðgerðum gegn faraldrinum (Acosta, 

Liptak og Westwood, 2020). Þegar leið á varð sóttvarnarstefna Trumps harðlega gagnrýnd. 

Bandaríska sóttvarnarstofnunin CDC (Centers for Disease Control and Prevention) sem hafði 

yfirleitt tekið forystuhlutverk í baráttunni gegn sjúkdómum og faröldrum, kvartaði undan því 

að vera sett á hliðarlínurnar (Acosta, ofl., 2020; Kuznia, Devine og Valencia, 2020). Einnig var 

ríkistjórn Trumps sökuð um að hafa sóað dýrmætum tíma sem hefði getað verið eytt í 

undirbúning, sem leiddi til skorts á birgðum fyrir heilbrigðiskerfið (Biesecker, 2020). 

Þegar kom að samskiptum Trumps við ríkin varðandi COVID-19 gætti aftur misræmis og 

mótsagna. Fyrst neitaði Trump að aðgerðir gegn faraldrinum væru á hans ábyrgð (Smith, 2020). 

Seinna lýsti Trump yfir að völd forsetaembættisins væru „algjör“ og að ríkistjórarnir þyrftu á 

endanum að beygja sig undir vilja hans þegar kemur að takmörkunum, þrátt fyrir að margar 

mikilvægar ákvarðanir varðandi faraldurinn höfðu verið teknar á ríkis- og sýslustigum. Margir 

ríkistjórar höfðu myndað bandalög til þess að geta samhæft aðgerðir sínar, frekar en að hlusta 

á forsetann, þar sem hann virtist ekki vera með neina áætlun, aðeins duttlungafullar yfirlýsingar 

og mótsagnarkennd fyrirmæli (White, 2020). Það myndaðist ástand þar sem ríkisstjórar úr hópi 

Repúblikana hlýddu öllum fyrirmælum Trumps, en ríkistjórar úr hópi Demókrata fóru sína eigin 
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leið. Útskýringuna á því mátti finna hjá kjósendum Repúblikanaflokksins. Donald Trump var 

gífurlega vinsæll á meðal kjósenda flokksins, því fannst ríkisstjórum flokksins að þeir þyrftu að 

vinna með honum til þess að eiga ekki hættu á að verða af endurkjöri. Ríkisstjórar úr hópi 

Demókrata þurftu ekki að hafa áhyggjur af þessu og héldu því sína eigin leið án hjálpar alríkisins.  

Forsetatíð Trumps, sérstaklega á tímum COVID, breytti ásýnd sambandsríkjastefnunnar. 

Fyrirkomulagið var orðið mjög ólíkt því sem stofnfeður Bandaríkjanna sáu fyrir sér með sköpun 

stjórnarskrárinnar. Í staðinn fyrir jafna deilingu valda á milli ríkjanna og alríkisins á grundvelli 

lögsögu byggðist kerfið á samskiptum ríkisstjóra við forsetann út frá flokksaðild og persónulegu 

áliti. Sumir ríkisstjórar beygðu sig undir vilja forsetans og alríkisins í einu og öllu en þeir sem 

voru andstæðir forsetanum urðu eftir í kuldanum án aðstoðar alríkisins (Gawthorpe, 2020).  

2.5 Samantekt 

Þessi kafli hefur farið yfir hvað einkennir sambandsríkjastefnuna, uppruna hennar og 

framþróun síðustu 250 árin. Allt frá stofnun Bandaríkjanna hefur verið spenna á milli þeirra 

sem vilja viðhalda völdum ríkjanna og þeirra sem vilja efla alríkið. Alríkið hefur yfirleitt haft 

betur. Fyrstu átökin voru á stjórnarskrárráðstefnunni 1787, þar sem alríkissinnar höfðu betur. 

Ný stjórnarskrá var samin og sambandsríki komið á í staðinn fyrir ríkjabandalagið sem hafði 

verið við lýði frá byrjun frelsisstríðsins. Með stofnun sambandsríkis jukust völd alríkisins til 

muna, með stofnun forsetaembættis og hæstaréttar (United States Senate, e.d.-a; National 

Archives, e.d.). Með þessu nýja fyrirkomulagi sem kallaðist tvöföld sambandsríkjastefna, deildu 

alríkið og ríkin nú völdum á grundvelli lögsögu. Ríkjaréttindasinnar voru þó ekki af baki dottnir 

og héldu áfram að veita alríkinu aðhald með því að túlka völd þess eins og þau voru útlistuð í 

stjórnarskránni mjög þröngt og kæra ákvarðanir sem þeir töldu að gæfu alríkinu of mikil völd. 

Þó dæmdi hæstiréttur oftast alríkinu í vil (Cornell Law School, e.d.a; Oyez, e.d.-a). 

Miklar breytingar áttu sér stað í kjölfar þrælastríðsins 1861-65. Sigur Norðurríkjanna á 

Suðurríkjunum jók völd alríkisins enn meira (United States Senate, e.d.-b). Með kreppunni 

miklu og New Deal áætlun Franklins Roosevelts á fjórða áratug síðustu aldar hófst tímabil 

mikilla alríkisafskipta í formi samvinnusambandsríkjastefnu (Fishback o.fl., 2005). Spurningin 

var ekki lengur hvort að alríkið ætti að skipta sér af ríkjunum, heldur hversu mikið. 

Samvinnusambandsríkjastefnan var við lýði fram að níunda áratugnum, þegar 
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efnahagsþrengingar ásamt andmælum áhrifamikilla hagfræðinga og stjórnmálamanna velti 

henni um koll (Hobsbawm, 1994). 

Frá forsetatíð Ronalds Reagans og fram á forsetatíð Trumps var við lýði ný sambandsríkjastefna, 

sem var í raun afturhvarf til tvöföldu sambandsríkjastefnunnar. Sambandsríkjastefnan í 

forsetatíð Trumps var nokkuð óvenjuleg, eins og margt annað undir hans stjórn. Nálgun Trumps 

varðandi COVID-19 faraldurinn einkenndist af duttlungafullum samskiptum við ríkin. Stundum 

afsalaði hann sér allri ábyrgð og stundum hélt því hann því fram að forsetinn hefði óskoruð völd 

og beitti hótunum og þrýstingi til þess að ná fram markmiðum sínum. Vegna þessara blönduðu 

viðbragða er erfitt er að setja áherslur Trumps í málefnum ríkjanna undir eina stefnu. 

Ákvarðanir Trumps báru með sér bæði einkenni samvinnusambandsríkjastefnu og nýrrar 

sambandsríkjastefnu. Ólíkt fyrri forsetum virtust samskipti Trumps við ríkin ekki byggjast á fyrir 

fram ákveðinni stefnu, heldur var þeim blandað saman á mismunandi hátt eftir þörfum og 

óskum hans á hverri stundu fyrir sig. 

3 Orðræða og aðgerðir Trumps og Bidens 

3.1 Orðræða Trumps fyrir kosningarnar 2016 

Orðræða frambjóðenda fyrir kosningarnar 2016 litaðist af popúlisma, bæði frá hægri og vinstri 

vængnum. Til vinstri var framboð Bernie Sanders fyrir Demókrataflokkinn, sem náði góðum 

árangri áður en það beið ósigur fyrir framboði Hillary Clinton. Framboð Trumps einkenndist frá 

byrjun af popúlisma. Popúlismi einkennist af pólitískri orðræðu sem skiptir samfélaginu í 

„okkur“ og „hina“. „Hinir“ eru yfirleitt elítan, sem er álitin vera uppspretta spillingar og 

valdamisnotkunar sem þarf að uppræta. Markmiðið er að losa samfélagið við áhrif elítunnar og 

koma hagsmunum „okkar“ aftur á dagskrá. „Við“ getur verið allir sem falla ekki undir elítuna, 

þannig er hægt að sameina marga mismunandi þjóðfélagshópa. „Hinir“ þurfa ekki endilega að 

vera elítan, þeir geta einnig verið innflytjendur eða aðrir minnihlutahópar.  

Til þess að réttlæta framboð sitt þurfa popúlistar að kynna einhver vandamál sem þeir einir 

geta leyst. Aðeins þeir eiga að geta leyst þessi vandamál vegna þess þeir hafa þá virðingu fyrir 

fólkinu og þá hreinskilni sem til þarf. Til þess að sanna það er notast við mjög beinskeytta og 

einfalda orðræðu, sem oft veldur fjaðrafoki. Þessi meinta hreinskilni minnkar fjarlægðina á milli 
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popúlistans og fylgjenda hans, ásamt því að undirstrika meinta fjarlægð og afskiptaleysi annarra 

stjórnmálamanna. Popúlismi virðist virka best á minna menntaða hópa í samfélaginu, sem finna 

fyrir einhverju óöryggi, af fjárhagslegum eða menningarlegum toga (Oliver og Rahn, 2016). 

Orðræða og aðferðir Trumps í kappræðum, fjölmiðlum og á fjöldafundum litaðist af hinum 

ýmsu einkennum popúlisma: ofureinföldun flókinna vandamála, sífelldum endurtekningum á 

ákveðnum staðhæfingum (hvort sem þær voru sannar eða ekki), og síðast en ekki síst, 

uppstillingu almennings gegn pólitískri elítu sem kominn var tími á að ryðja úr vegi. 

Stuðningsmenn Trumps sýndu mikla andstöðu gegn bæði pólitískri elítu og sérfræðingum, og 

trúðu margir þeirra á hinar ýmsu samsæriskenningar (Oliver og Rahn, 2016).  Popúlískt framboð 

Trumps gaf strax til kynna að margar pólitískar hefðir myndu verða brotnar ef kæmi til þess að 

hann myndi verða kjörinn Bandaríkjaforseti. Þær hefðir sem höfðu þróast í kringum 

sambandsríkjastefnuna voru engin undantekning. Kosningaloforð Trumps gáfu til kynna að 

hann myndi nýta völd forsetaembættisins til hins ýtrasta til að ná fram sínum markmiðum, 

þvert á allar ráðandi hefðir varðandi skiptingu valda á milli alríkisins og ríkjanna ásamt 

þrískiptingu valdsins milli forsetaembættisins, þingsins og hæstaréttar. Hann lofaði að banna 

streymi innflytjenda frá Mið-Austurlöndum, að byggja vegg við landamæri Mexíkó og refsa 

fyrirtækjum fyrir að flytja störf úr landinu. Þessi loforð gáfu til kynna að Trump myndi leysa 

þessi vandamál sjálfur í valdi forsetaembættisins, og virða því að vettugi völd ríkjanna og 

annarra valdastofnana (Fisher, 2016). Það kom snemma í ljós að afstaða Trumps gagnvart 

hlutverki alríkisins féll ekki að stefnu flestra Repúblikana. Þegar hann var spurður um hlutverk 

alríkisins í kappræðu snemma árs 2016 gaf hann til kynna að alríkið ætti að fara með 

margskonar hlutverk sem flestir Repúblikana myndu frekar telja að ríkin ættu að sjá um, til 

dæmis heilbrigðiskerfið og menntun. Afstaða Trumps var í raun líkari afstöðu Bernie Sanders 

en afstöðu flestra Repúblikana (Brown, 2016). 

3.2 Aðgerðir og orðræða Trumps í COVID-19 
faraldrinum 

Samskipti Trumps og ríkisstjórnar hans við ríkin í COVID-19 faraldrinum einkenndust af 

mótsögnum og sífelldum stefnubreytingum. Fyrstu viðbrögð Trumps gáfu til kynna að áhersla 

hans yrði á samhæfðar alríkisaðgerðir. Strax í janúar 2020 bannaði Trump ferðalög frá Kína, 
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nema í undantekningartilvikum (Aubrey, 2020). Trump setti svo á fót aðgerðahóp í Hvíta húsinu 

sem átti að samstilla sameiginlega aðgerðaáætlun fyrir allt landið (Acosta o.fl., 2020). Seint í 

febrúar sendi Trump 2,5 milljarða dala fjármagnstillögu til þingsins til að berjast við faraldurinn 

(Cook og Emma, 2020). Í mars lýsti Trump svo yfir neyðarástandi (White House, 2020). 

Þegar leið á faraldurinn bar meira á afskiptaleysi forsetans. Ríkistjórn Trumps vanrækti að 

kaupa sjúkrahúsbirgðir, sem olli birgðaskorti fyrir sjúkrahús um allt landið. Ríkistjórnin brást við 

gagnrýni með því að hvetja ríkin til að kaupa eigin birgðir, þar sem birgðir alríkisins ætti aðeins 

að nota í neyðartilvikum. Skorturinn olli því að ríkin þurftu að keppa við hvert annað og við 

alríkið um birgðir (Biesecker, 2020). Ríkisstjórar hvöttu Trump til að nýta 

varnarmálaframleiðslulögin (e. Defense Production Act) til að skipa einkafyrirtækjum að 

framleiða öndunarvélar. Það var gert á endanum, en tók margar vikur (Biesecker, 2020; Krisher, 

2020). Á svipuðu tímabili fór fundum aðgerðarhópsins að fækka, áður var haldið fundi á 

hverjum degi, en þeim fækkaði niður í nokkra á viku (Acosta o.fl., 2020). Í mars 2020 sendi Hvíta 

húsið út leiðbeiningar sem vöruðu almenning við snertingu og hvatti til hreinlætis (Strieb, 

2020). Þrátt fyrir það lýsti Trump því yfir á blaðamannafundi að hann tæki enga ábyrgð á 

útbreiðslu veirunnar (Smith, 2020). Á fyrstu mánuðum faraldursins reyndi Trump að draga úr 

alvarleika faraldursins, með því að bera hann saman við flensu (Beer, 2020). 

Þegar efnahagur Bandaríkjanna fór að finna fyrir áhrifum veirunnar breyttist stefna Trumps. Í 

staðinn fyrir að reyna að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu veirunnar var enduropnun 

efnahagsins sett í forgang. Þetta olli hneykslan margra ríkisstjóra, sérstaklega ríkisstjóra úr 

röðum Demókrata, sem vildu halda takmörkunum áfram (Karni og McNeil Jr, 2020). Nú 

einkenndist stefna Trumps gagnvart ríkjunum af miklum duttlungum. Í apríl lýsti Trump því yfir 

að völd hans væru „algjör“ og hann gæti því neytt ríkin til að aflétta takmörkunum (White, 

2020). Nokkrum dögum seinna birti Hvíta húsið leiðbeiningar fyrir ríkin til að aflétta 

takmörkunum. Þessar leiðbeiningar settu þrýsting á ríkin, en þó var tekið fram að ákvörðunin 

um afléttingar hvíldi samt sem áður hjá þeim. Trump benti á að ríkin væru í fjölbreyttum 

aðstæðum og hefðu því rétt á sínum eigin aðgerðum (Tausche og Breuninger, 2020). Sama dag 

hvatti Trump fylgjendur sína til þess að „frelsa“ Michigan, Minnesota og Virginíu undan 

takmörkunum (McCord, 2020). Í enda aprílmánaðar runnu út fyrirmæli Hvíta hússins varðandi 

félagslega einangrun og fjarlægðartakmarkanir, sem setti allar reglur varðandi takmarkanir í 
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hendur ríkisstjórana (Kenen, 2020). Þrátt fyrir það hélt Trump áfram að hvetja til afléttinga 

(Dawsey, Parker, Rucker og Abutaleb, 2020). 

Samskipti Trumps við ríkin virtust breytast á hverjum degi, frá afskiptaleysi til hálfgerða 

einræðistilburða. Þessi samskipti byggðust á flokksaðild. Ríkisstjórar úr röðum 

Repúblikanaflokksins, sérstaklega frá ríkjum þar sem Trump var mjög vinsæll, fóru eftir 

skipunum Trumps í einu og öllu, þrátt fyrir viðvaranir sérfræðinga varðandi afléttingar (Merica 

og Zeleny, 2020). Á meðan fóru ríkisstjórar úr Demókrataflokknum frekar eigin leið, þar sem 

enga hjálp var að fá frá forsetanum (Greve og Koran, 2020). 

3.3 Samantekt 

Sambandsríkjastefnan í forsetatíð Trumps var í sífelldri mótun. Ólíkt skýrri stefnu fyrrverandi 

forseta breytti Trump áherslum sínum gagnvart henni eftir eigin hentisemi. Þegar Trump var 

fyrst í framboði gáfu svör hans til kynna að afstaða hans gagnvart sambandsríkjastefnunni væri 

líkari stefnu Demókrata en Repúblikana, með áherslu á hlutverk alríkisins á mörgum sviðum 

mannlífsins, eins og menntun (Brown, 2016). Staða Trumps sem popúlisti skildi hann einnig að 

frá öðrum frambjóðendum Repúblikana, stefna hans varðandi mörg mál einkenndist af áherslu 

á styrk, miðstýringu og mikil völd forsetaembættisins, eitthvað sem fór illa ofan í marga 

Repúblikana. Afstaða Trumps gagnvart sambandsríkjastefnunni tók á sig flóknari mynd þegar 

COVID-19 faraldurinn byrjaði í Bandaríkjunum snemma árs 2020. Fyrst um sinn sýndi Trump 

áherslu á alríkisaðgerðir með því að setja á ýmsar reglugerðir og koma í framkvæmd ýmsu sem 

átti að berjast gegn útbreiðslu veirunnar. Þrátt fyrir það sýndi Trump af sér afskiptaleysi og 

jafnvel kæruleysi gagnvart veirunni, sem hann áleit vera nokkuð meinlausa. Þegar leið á virtist 

bera á áhyggjum Trumps að versnandi ástand efnahagsins í kjölfar samkomutakmarkana myndi 

gera honum erfitt fyrir að tryggja sér endurkjör í næstu kosningum. Því byrjaði hann að setja 

þrýsting á ríkin að létta samkomutakmörkunum, svo að efnahagurinn myndi ná sér á ný. Á 

þessu tímabili byrjaði stefna Trumps að einkennast af reiðuleysi. Trump hélt því fram að völd 

hans ættu sér ekki takmörk og að ríkin þyrftu að beygja sig undir vilja hans sem forseta. Á sama 

tíma afsalaði hann sér allri ábyrgð á faraldrinum. Einhverskonar tvískipting 

sambandsríkjakerfisins átti sér nú stað. Ríkisstjórar úr röðum Repúblikanaflokksins beygðu sig 

undir vilja Trumps í einu og öllu, á meðan ríkisstjórar úr röðum Demókrataflokksins þurftu að 
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sætta sig við afskiptaleysi hans. Sambandsríkjastefnan undir stjórn Trumps tók því á sig tvískipta 

og óljósa mynd, sem virtist breytast með degi hverjum. 

3.4 Orðræða Bidens fyrir kosningarnar 2020 

Joe Biden hóf framboð sitt í apríl 2019. Rauði þráðurinn í framboði Bidens í fyrstu var loforð 

um að hverfa aftur til eðlilegs ástands í samfélaginu, þar sem væri minna um deilur, sundrung 

og átök (Klein, 2019). Í fyrstu beindist gagnrýni Bidens að ummælum Trumps þar sem hann 

lagði aðgerðir hvítra þjóðernissinna að jöfnu við aðgerðir ýmissa baráttuhópa gegn 

kynþáttahatri. Biden hélt því fram að kosningarnar 2020 myndu vera barátta um sál 

Bandaríkjanna, þar sem lýðræðið ásamt stöðu Bandaríkjanna á alþjóðavettvangi væri í hættu 

vegna ákvarðana Trumps (Saenz, 2019).  

Þegar COVID-19 faraldurinn hófst í Bandaríkjunum snemma árs 2020 varð gagnrýni Bidens á 

Trump hnitmiðaðri. Biden gagnrýndi aðgerðir Trumps gagnvart alríkisstofnunum, sérstaklega 

fyrir að skerða fjármagn til alríkisstofnana eins og CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention). Biden taldi að þessar stofnanir væru nauðsynlegar til þess að berjast gegn veirunni 

(Axelrod, 2020; Hunnicutt, 2020). Í mars 2020 gaf framboð Bidens út áætlun um hvernig 

ríkisstjórn hans myndi berjast gegn COVID-19. Áætlunin sýndi áherslu á samhæfðar aðgerðir. 

Skimanir yrðu ókeypis og neyðarsjóðir stofnaðir, einnig myndi allt vera gert til að tryggja hraðari 

framleiðslu og dreifingu birgða. Í ræðu sem fylgdi áætluninni gagnrýndi Biden Trump fyrir að 

berjast gegn faraldrinum eingöngu með því að loka landamærunum, þar sem það væri jafn 

mikilvægt að nýta innanlandsúrræði. Einnig tók Biden fram að það væri nauðsynlegt að nýta 

stærri og víðtækari ráðstafanir til þess að bjarga efnahagnum frá skaða veirunnar (Higgins, 

2020). 

Í október gaf framboð Bidens út uppfærða COVID-19 aðgerðaáætlun. Áætlunin gerði ráð fyrir 

miklu samstarfi við ríkisstjóra landsins ásamt samhæfðum alríkisaðgerðum. Biden lofaði að leita 

til allra ríkisstjóra landsins, ásamt borgarstjórum og öðrum embættismönnum til þess að sjá 

hvað þeir þyrftu og hvað væri hægt að gera fyrir þá til þess að berjast gegn útbreiðslu veirunnar. 

Biden lofaði að setja á margar nýjar reglur og koma af stað nýjum aðgerðum til að minnka 

útbreiðslu veirunnar. Grímuskylda yrði sett á í öllum alríkisbyggingum og í öllum samgöngum 

milli fylkja. Auk þess myndi Biden biðla til ríkisstjóra að setja á grímuskyldu í sínu ríki, ef það 
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gengi ekki myndi hann biðla til annarra embættismanna, eins og bæjar- og borgarstjóra. Biden 

lofaði einnig að fleiri COVID-19 skimanir yrðu framkvæmdar og fleirum tryggt aðgengi að þeim. 

Markmiðið væri að framkvæma eins margar skimanir á hverjum degi og voru framkvæmdar í 

hverri viku áður. Til þess yrði fengið smitrakningarteymi og aukið framleiðslugetu 

rannsóknarstofa. Auk þess yrði tryggt að skimanirnar væru ókeypis og aðgengilegar öllum óháð 

þjóðfélagsstöðu. Biden lofaði einnig að nýta varnarmálaframleiðslulögin til hins ýtrasta til þess 

að auka framleiðslu gríma, hlífðarbúnaðar og annarra hjálpartækja. Undir stjórn Bidens myndi 

alríkið tryggja fljótari og tryggari framleiðslu og dreifingu bóluefna. Einnig yrði samhæfð, 

úthugsuð og traustverð opnunaráætlun, sem væri stýrt frá Hvíta húsinu, sett í gang (Wilkie, 

2020).  

Greinilegt var strax frá byrjun faraldursins að ef Biden myndi verða kjörinn yrði mikil breyting á 

hlutverki alríkisins. Ólíkt Trump, sem annað hvort varpaði allri ábyrgð yfir á ríkin eða hótaði öllu 

illu ef ekki væri farið eftir skipunum hans, vildi Biden koma á skýrri stefnu með alríkið í 

aðalhlutverki, og ríkin í styðjandi hlutverkum. 

3.5 Aðgerðir Bidens í COVID-19 faraldrinum 

Joe Biden sýndi alríkisáherslur sínar í verki strax á fyrstu dögum forsetatíðar sinnar með því að 

gefa út metfjölda forsetatilskipana. Hann gaf út fleiri forsetatilskipanir á fyrstu tveimur dögum 

forsetatíðar sinnar en Trump gaf út á fyrstu tveimur mánuðum sinnar forsetatíðar (The 

Economist, 2021). Margar forsetatilskipana Bidens höfðu það að markmiði að ógilda ákvarðanir 

og stefnur Trumps, einhverju sem hann hafði lofað í kosningabaráttunni. Til að mynda leiddi 

hann Bandaríkin aftur inn í Parísarsamkomulagið og stöðvaði fjárveitingar til byggingu múrs við 

landamæri Mexíkó ásamt því að stöðva byggingu umdeildrar olíuleiðslu (The Economist, 2021; 

Lefebvre og Gardner, 2021).  

Aðrar skipanir sneru beint að COVID-19 faraldrinum. 21. janúar 2021 gaf ríkisstjórn Bidens út 

áætlun fyrir samhæfð viðbrögð gegn COVID-19. Þessi áætlun var mjög lík þeim sem framboð 

hans hafði gefið út í kosningabaráttunni (The New York Times, 2021). Biden líkti þessum 

aðgerðum við stríðsrekstur, þar sem fleiri Bandaríkjamenn höfðu látist úr COVID-19 en létust í 

seinni heimstyrjöldinni (Vogt, 2021). Öllum alríkisstarfsmönnum var skipað að nota grímur, auk 

þess var öllum farþegum í lestum, rútum og flugvélum á leiðinni milli ríkja skyldað að nota 

grímur. Að lokum hvatti Biden alla Bandaríkjamenn að nota grímur (Associated Press, 2021; 



 

19 
 

Stolberg, 2021). Biden reyndi að hindra dreifingu smita frá útlöndum með því að skipa 

ferðamönnum sem komu til landsins í sóttkví (Stolberg, 2021). Hann jók einnig skimun, með 

því að koma af stað áætlun sem kæmi á fót samhæfðri skimunaráætlun fyrir allt landið 

(Alltucker, 2021). Hann gaf alríkisstofnunum leyfi til þess að nýta varnarmálaframleiðslulögin 

til þess að auka framleiðslu nauðsynlegra tækja, eitthvað sem Trump hafði verið tregur til þess 

að gera. Einnig skipaði hann vinnueftirliti ríkisins (e. Occupational Safety and Health 

Administration) til þess að gefa út leiðbeiningar til atvinnurekenda sem myndi veita 

starfsmönnum betri vernd. Biden hét því að alríkið myndi endurgreiða ríkjunum allan kostað 

sem færi í að nýta þjóðvarðliðið til að hjálpa við bólusetningar (Stolberg, 2021). Einnig setti 

Biden upp aðgerðateymi í Hvíta húsinu til þess að taka við af teymi Trumps (Zraick, 2021). Fjöldi 

forsetaskipananna var gagnrýndur af Repúblikönum, sem héldu því fram að svo mikill fjöldi væri 

ólýðræðislegur (Roche, 2021).  

3.6 Samantekt 

Í byrjun kosningabaráttunnar, sem hófst hálfu ári fyrir byrjun COVID-19 faraldursins, beindist 

gagnrýni Bidens að því hvernig Trump væri að skaða Bandaríkin, bæði á alþjóðasviðinu og 

innanlands, með átökum og einræðistilburðum (Saenz, 2019). Þegar COVID-19 faraldurinn 

breiddist til Bandaríkjanna snemma árs 2020 beindist gagnrýni Bidens meira að 

sambandsríkjastefnu Trumps. Til dæmis gagnrýndi Biden niðurskurð Trumps á fjárveitingum til 

ýmissa alríkisstofnana (Axelrod, 2020; Hunnicutt, 2020). Sem hluti af kosningabaráttunni gaf 

framboð Bidens út áætlun um hvernig hann myndi berjast gegn faraldrinum sem forseti. Þessi 

áætlun kynnti sambandsríkjastefnu sem myndi einkennast af meiri afskiptum alríkisins og meira 

samstarfi við ríkin. Í staðinn fyrir að setja ábyrgðina á ríkin vildi Biden beita sér að því að byggja 

traust og samvinnu á milli alríkisins og ríkjanna. Völd forsetans yrðu einnig nýtt til að auka 

framleiðslu einkafyrirtækja á nauðsynlegum birgðum ásamt því að auka aðgengi að skimunum 

og bóluefni fyrir alla Bandaríkjamenn (Higgins, 2020; Wilkie, 2020). 

Á fyrstu dögum forsetatíðar sinnar gaf Biden út tugi forsetatilskipana, fleiri en nokkur forveri 

hans, og mun fleiri en Donald Trump gaf út á fyrstu mánuðum sinnar forsetatíðar (The 

Economist, 2021). Flestar forsetatilskipanirnar höfðu það að markmiði að snúa við umdeildum 

stefnum og ákvörðunum Trumps, en margar beindust að COVID-19. Biden stóð við loforð sín 

um hraðar og áhrifamiklar alríkisaðgerðir. Hann kom á grímuskyldu í alríkisbyggingum og 
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milliríkjasamgöngum, og nýtti sér varnarmálaframleiðslulögin til að auka framleiðslu 

nauðsynlegra birgða og koma á skimunaráætlun. Þjóðvarðliðið var fengið til að hjálpa við að 

flýta bólusetningum, ríkjunum að kostnaðarlausu. Einnig reyndi Biden að auka öryggi og heilsu 

almennings með því að senda vinnuveitendum leiðbeiningar varðandi faraldurinn. (Associated 

Press, 2021; Alltucker, 2021; Stolberg, 2021).  

Biden lofaði kjósendum öðruvísi sambandsríkjastefnu, sem yrði bæði fastari í skorðum og 

myndi snúast meira um að nýta völd alríkisins til að bregðast við að öllum kröftum á tímum 

krísu frekar en varpa ábyrgðinni á ríkin. Biden kom þessum áætlunum í framkvæmd strax og 

hann tók við forsetaembættinu. Á fyrstu mánuðum forsetatíðar sinnar leiddi Biden Bandaríkin 

inn í tímabil breyttrar sambandsríkjastefnu. Í stað sambandsríkjastefnu Trumps, sem 

einkenndist af persónulegum duttlungum, var komin skýrt mótuð sambandsríkjastefna sem 

einkenndist af forystu alríkisins, með forsetann í aðalhlutverki og ríkin í aðstoðarhlutverki. 

 

4 Umræða 

Nálgun Trumps og Bidens varðandi sambandsríkjastefnuna var mjög ólík. Þessi mismunandi 

nálgun var sást greinilega í kosningabaráttu þeirra og aðgerðum þeirra sem forsetar. Sem 

popúlískur frambjóðandi virtist Trump ekki vera með skýra stefnu varðandi hlutverkaskiptingu 

á milli alríkisins eða ríkjanna. Helstu stefnumál og kosningaloforð Trumps reiddu sig þó á mikil 

völd alríkisins og forsetaembættisins til þess að geta orðið að veruleika. Áætlanir um að byggja 

vegg við landamæri Mexíkó og banna ferðir fólks frá ákveðnum múslimaríkjum kröfðust mikils 

inngrips frá alríkinu og fullrar nýtingar valda forsetaembættisins, í anda 

samvinnusambandsríkjastefnu. Svör Trumps í kappræðum við hvert hlutverk alríkisins ætti að 

vera gaf einnig til kynna að skoðanir hans væru líkari skoðunum Demókrata, sem eru frekar 

fylgjandi samvinnusambandsríkjastefnu, en Repúblikana, sem flestir eru fylgjandi afskiptaleysi 

nýju sambandsríkjastefnu Reagans. Það ætti ekki að koma að óvart, þar sem Trump hefur verið 

skráður Demókrati áður, og hefur tekið fram að margar skoðanir hans í gegnum tíðina hafa 

verið nær stefnu Demókrata en Repúblikana (Gillin, 2015). Trump hefur einnig boðið sig fram 

til forseta sem sjálfstæður frambjóðandi (CNN, 1999). Færa má rök fyrir því að 

stjórnmálaskoðanir Trumps séu að mörgu leyti tækifærissinnaðar. Þegar Trump bauð sig fram 
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fyrir kosningarnar 2016 setti hann sig í hlutverk hreinræktaðs íhaldsmanns. Þar sem 

stjórnmálaskoðanir Trumps hafa verið á miklu reiki er það mögulegt að skoðanir Trumps á 

sambandsríkjastefnunni hafi ekki verið á neinn hátt fullmótaðar. Þó virtist hann hafa halllast 

nær samvinnusambandsríkjastefnu Roosevelts frekar en nýju sambandsríkjastefnu Reagans 

þegar á framboði hans stóð. 

Þegar Trump varð forseti varð afstaða hans gagnvart sambandsríkjastefnunni duttlungafyllri og 

óstöðugri. Erfitt er að finna meginreglu í afstöðu Trumps gagnvart sambandsríkjastefnunni. 

Aðstaða Trumps virtist byggjast að mestu leyti á því sem hentaði bæði hagsmunum og skapi 

hans hverju sinni. Ef það hentaði honum að varpa ábyrgðinni á faraldrinum yfir á ríkin var hann 

fylgismaður nýju sambandsríkjastefnunnar, ef hann vildi taka stjórnina af ríkjunum varð hann -

fylgismaður öfgafullrar samvinnusambandsríkjastefnu. Það er möguleiki að Trump hafi aldrei 

haft skýra skoðun á sambandsríkjastefnunni. Trump hefur sýnt á síðustu áratugum að skoðanir 

hans eru sveigjanlegar og síbreytilegar. Það er möguleiki að afskiptaleysi Trumps gagnvart 

ríkjunum á fyrstu mánuðum faraldursins og snögg stefnubreyting yfir í mikil afskipti hafi verið 

byggð á tilfinningum hans og hagsmunum á hverju tímabili fyrir sig. 

Orðræða Bidens snerist í fyrstu um að „berjast um sál Bandaríkjanna“ með því að snúa við 

mörgum ákvörðunum Trumps. Sambandsríkjastefnan varð ekki að stefnumáli fyrr en að COVID-

19 faraldurinn byrjaði. Biden gagnrýndi Trump fyrir að skera niður fjárstyrki til alríkisstofnanna 

sem hann taldi að væri nauðsynlegar til þess að takast á við faraldurinn. Greinilegt var á þessum 

tímapunkti að Biden taldi að meiri ríkisafskipti væru nauðsynleg til þess að taka á faraldrinum. 

Þegar leið á kosningabaráttunna og faraldurinn breiddi úr sér gaf Biden út áætlun um hvernig 

ríkisstjórn hans myndi taka á faraldrinum. Þessi áætlun gerði ráð fyrir mörgum 

forsetatilskipunum og stóru hlutverki alríkisins. Aðgerðir eins og nýta 

varnarmálaframleiðslulögin og stýra sóttvarnaraðgerðum frá Hvíta húsinu ásamt því að setja á 

grímuskyldu í alríkisbyggingum þarfnaðist mikilla alríkisafskipta (Higgins, 2020). Allt þetta var í 

anda samvinnusambandsríkjastefnunnar. Þegar Biden varð forseti hélt hann sig við áætlanir 

sínar um aukin alríkisafskipti, og setti met um fjölda forsetatilskipana á fyrstu dögum 

embættistíðar sinnar. Biden setti áætlanir sínar í framkvæmd um forystu gegn faraldrinum frá 

Hvíta húsinu með því að setja á grímuskyldu og auka skimanir og bólusetningar.  

Bæði orðræða Bidens í kosningabaráttunni og aðgerðir hans á fyrstu mánuðum forsetatíðar 

hans sýndu að hann hallaðist að samvinnusambandsríkjastefnunni. Það eru  góðar líkur á að 
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hann hafi alltaf hallast að meiri alríkisafskiptum, sem Demókrati. Þó er mögulegt að Biden hafi 

stuðst meira við alríkisafskipti vegna COVID-19 faraldursins. COVID-19 er hægt að bera saman 

við kreppuna miklu á fjórða áratugnum, og því gæti verið að Biden hafi kosið að nýta sér 

samvinnusambandsríkjastefnuna frekar en ella, sem neyðarráðstöfun, enda kallaði hann 

aðgerðir sínar gegn faraldrinum „stríðsrekstur“. 

 

5 Lokaorð 

Hér hefur verið reynt að greina mismunandi stefnur Donalds Trumps og Joe Bidens varðandi 

sambandsríkjastefnuna. Í fræðilega kaflanum var sambandsríkjastefnan skilgreind og saga 

hennar rakin. Sambandsríkjastefnan hefur breyst mikið frá því að hún var fyrst tekin upp í 

Bandaríkjunum seint á 18. öld. Meginþráðurinn hefur þó verið að völd ríkjanna og alríkisins 

hafa verið skipt eftir lögsögu frekar en að vera byggð á lagskiptingu. Í fyrstu skiptu alríkið og 

ríkin valdinu nokkurn vegin jafnt á milli sín, í svokallaðri tvöfaldri sambandsríkjastefnu, þannig 

að ríkin höfðu umsjá með flestu sem einungis varðaði þau, og alríkið með því sem varðaði 

Bandaríkin öll. Með tímanum söfnuðust fleiri hlutverk á hendur alríkisins, og náði það hámarki 

með samvinnusambandsríkisstefnunni, sem átti sitt blómaskeið frá kreppunni miklu og seinni 

heimstyrjöldinni allt fram til áttunda áratugsins. Á þessu tímabili sá alríkið um að leysa mörg 

helstu vandamál bandarísks samfélags, eins og atvinnuleysi og fátækt. Með embættistöku 

Ronalds Reagans tók við ný sambandsríkjastefna, sem var á margan hátt afturhvarf til tvöfaldrar 

sambandsíkjastefnu, þar sem ríkin tóku aftur við mörgum hlutverkum.  

Í tilvikskaflanum var kosningabarátta Trumps 2016 og Bidens 2020 borin saman, ásamt 

aðgerðum þeirra sem forsetar á tímum COVID-19 faraldursins. Umfjöllunin leiddi í ljós að 

nálgun Trumps og Bidens varðandi sambandsríkjastefnuna var mjög ólík. Trump notaðist við 

blöndu samvinnusambandsríkjastefnunnar og nýju sambandsríkjastefnunnar eftir þörfum, á 

meðan Biden notast við stöðuga samvinnusambandsríkjastefnu.  

Það er möguleiki að bakgrunnur Trumps sem fyrrverandi miðjumaður og Demókrati hafi 

eitthvað með það að gera að hann væri tilbúinn að beita alríkisvaldinu að meiri krafti en flestir 

Repúblikanar. Framboð Trumps var einnig mjög popúlískt, og því notaðist Trump mikið við að 

persónuleg völd sín til þess að finna einfaldar lausnir á vandamálum. Þegar COVID-19 
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faraldurinn byrjaði varð nálgun Trumps flóknari, og skiptist á því að sýna afskiptaleysi gagnvart 

þörfum ríkjanna og að halda því fram að ríkin þurftu að hlýða skipunum hans sem forseti 

undantekningalaust. Afstaða Trumps bjó til óljósa sambandsríkjastefnu sem skipti ríkisstjórum 

Repúblikana og Demókrata í tvo flokka. Repúblikanar þorðu engu öðru en að hlýða Trump, og 

fengu því harða samvinnusambandsríkjastefnu. Á meðan fengu Demókratar nýju 

sambandsríkjastefnuna, þar sem þeir mættu algjöru afskipta- og sinnuleysi forsetans. 

Stefna Bidens var mun stöðugri, og reiddi hún sig á mikil afskipti alríkisvaldsins til þess að taka 

við stjórnvelinum í baráttunni gegn faraldrinum. Biden setti met í fjölda forsetatilskipana og 

setti á margar reglur og lög ásamt því að reyna að fá aðstoð ríkisstjóra óháð flokksaðild. Ef til 

vill var Biden alltaf hallur undir samvinnusambandsríkjastefnu sem Demókrati. En einnig er 

möguleiki að Biden hafi nýtt þessa hana vegna þeirra miklu neyðar sem hafði skapast vegna 

COVID-19. 

Umfjöllin og greining þessarar ritgerðar hefur varpað ljósi á ýmislegt, en þó hefur hún 

margvíslegar takmarkanir. Umfang hennar er nokkuð lítið, þar sem hún snýst um stutt tímabil 

í sögu Bandaríkjanna og um aðgerðir aðeins tveggja manna, þótt að mikilvægir menn séu. 

Einnig er forsetatíð Bidens aðeins nýbyrjuð, og COVID-19 faraldrinum ekki lokið, og því ekki 

hægt að fá heildarmynd. Hægt væri að byggja á þessari ritgerð á ýmsan hátt. Til að mynda væri 

hægt að endurtaka rannsóknina eftir að COVID-19 faraldrinum lýkur til þess að fá skýrari mynd. 

Einnig væri hægt að víkka umfangið, og fjalla til að mynda nánar um samskipti forsetana við 

ríkisstjórana.  
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