
DONALD TRUMP 08-01-2019… PUHE KANSAKUNNALLE 

Puhe Tammikuun 8. päivä, 2019. 

Presidentti Trump piti kansakunnalle osoitetun puheen tiistai-iltana, tammikuun kahdeksantena päivänä, 

2019, työhuoneestaan, Oval Office-huoneesta, saadakseen aikaan laajan rintaman julkisen paineen 

rajamuurin rahoitukselle.  

Presidentin puhe  

PRESIDENT TRUMP… Minun amerikkalaiset maanmieheni, tänä iltana minä puhun teille, koska eteläisellä 

rajallamme on kasvava humanitaarinen ja turvallisuuteen liittyvä kriisi.  

Joka päivä, tullin ja rajavartioston virkailijat kohtaavat tuhansia laittomia maahanmuuttajia, jotka yrittävät 

tulla maahamme. Meillä ei ole paikkaa, mihin laittaa heidät, eikä meillä ole mitään keinoa viipymättä heitä 

palauttaa takaisin kotiin omiin maihinsa. Amerikka ylpeänä toivottaa tervetulleeksi miljoonia laillisia 

maahanmuuttajia, jotka rikastuttavat meidän yhteiskuntaamme ja tekevät osansa meidän 

kansakunnassamme, mutta kontrolloimaton, laiton maahanmuutto vahingoittaa kaikkia amerikkalaisia.   

Se kuormittaa julkisia varoja ja vähentää työpaikkoja ja alentaa palkkoja. Niiden joukossa, jotka pahiten 

kärsivät, ovat afrikkalaisamerikkalaiset ja latinalaisamerikkalaiset. Meidän eteläinen rajamme on kanava 

suunnattomalle määrälle laittomia huumeita, kuten metamfetamiinille, heroiinille, kokaiinille ja 

fentanyylille. Joka viikko, 300 kansalaistamme kuolee yksistään heroiiniin. Josta 90% virtaa eteläisen  

rajamme yli. Tänä vuonna tulee kuolemaan enemmän amerikkalaisia huumeisiin, kuin mitä kuoli koko 

Vietnamin sodassa. 

Kahden viimeisen vuoden aikana, ICE (=maahanmuuton ja tullin täytäntöönpanon) virkailijat pidättivät 

266 000 muukalaista, joilla oli rikosrekisteri. Heitä oli syytetty ja tuomittu 100 000 päällekarkauksesta, 

30 000 seksirikoksesta ja 4000 väkivaltaisesta taposta. Vuosien saatossa maahamme laittomasti saapuneet 

ovat tappaneet raa`asti tuhansia amerikkalaisia ja tuhansia elämiä menetetään, jos me emme toimi juuri 

nyt.   

Tämä on humanitäärinen kriisi. Sydämen kriisi ja sielun kriisi. Viime kuussa Yhdysvaltoihin tuotiin 

laittomasti 20 000 lasta, dramaattinen lisäys. Ilkeät kojootit ja armottomat jengit käyttävät näitä lapsia  

ihmis pelinappuloina. Meksikon läpi johtavalla vaarallisella reitillä, joka kolmas nainen kokee seksuaalisen 

päällekarkauksen. Naiset ja lapset ovat meidän rikkoutuneen järjestelmämme ylivoimaisesti suurimmat 

uhrit.  

Tämä on laittoman maahanmuuton traaginen todellisuus eteläisellä rajallamme. Tämä on ihmiskärsimyksen 

kehä, jonka minä olen päättänyt lopettaa. Minun hallintoni on esittänyt kongressille yksilöidyn ehdotuksen 

turvataksemme rajan ja pysäyttääksemme rikolliset jengit, huumeiden salakuljettajat ja ihmiskauppiaat. Se 

on suunnaton ongelma. Lain täytäntöönpanon ammattilaiset ja rajavirkailijat Kotimaan Turvallisuus 

Laitoksessa ovat kehittäneet meidän ehdotuksemme. Nämä ovat ne voimavarat, joita he ovat pyytäneet 

asianmukaisesti suorittaakseen tehtävänsä ja pitämään Amerikan turvallisena. Itse asiassa, turvallisempana 

kuin koskaan ennen.  

Kotimaan Turvallisuuden ehdotus sisältää terävintä kärkeä edustavaa teknologiaa huumeiden, aseiden, 

salakuljetustavaran ja monen muun asian huomaamiseksi. Me olemme vaatineet lisää virkailijoita, 

maahanmuuttotuomareita käymään läpi laittoman maahanmuuton jyrkkää kasvua, jota ruokkii meidän 

oma hyvin vahva taloutemme. Meidän suunnitelmamme sisältää myös kiireellisen pyynnön 

humanitaarisesta avusta ja lääketieteellisestä avusta. Sen lisäksi me olemme pyytäneet kongressia 

tukkimaan rajaturvallisuuden porsaanreiät, niin että laittomat maahan muuttavat lapset voidaan 

turvallisesti ja humaanisti palauttaa takaisin kotiin.   

Lopuksi, osana kokonaisvaltaista rajaturvallisuutta, lain täytäntöönpanon ammattilaiset ovat pyytäneet 5,7 

miljardia dollaria fyysiseen esteeseen. Demokraattien pyynnöstä se tulee olemaan teräksinen aita 



ennemmin kuin betoninen muuri. Tämä aita on ehdottomasti kriittinen rajaturvallisuudelle. Se on myös 

mitä meidän ammattilaisemme rajalla haluavat ja tarvitsevat. Tämä on vain tervettä järkeä. Raja-aita tulee 

hyvin pian maksamaan itse itsensä. Laittomien huumeiden kustannukset ylittävät 500 miljardia dollaria 

vuodessa. Suunnattomasti enemmän kuin 5,7 miljardia dollaria, jota me olemme pyytäneet kongressilta. 

Aitaa maksaa myös epäsuorasti suuri kauppasopimus, jonka me olemme tehneet Meksikon kanssa. 

Senaattori Chuck Schumer, jota te tulette kuulemaan myöhemmin tänä iltana, on toistuvasti kannattanut 

fyysistä aitaa aikaisemmin monen muun demokraatin kanssa. He muuttivat mielensä vasta sitten, kun 

minut oli valittu presidentiksi. Kongressin demokraatit ovat kieltäytyneet tunnustamasta tätä kriisiä ja he 

ovat kieltäytyneet tarjoamasta meidän rohkeille rajavirkailijoillemme niitä työkaluja, joita he epätoivoisesti 

tarvitsevat suojellakseen meidän perheitämme ja meidän kansakuntaamme. Liittovaltion hallinto pysyy 

suljettuna yhdestä syystä ja vain yhdestä syystä, koska demokraatit eivät suostu rahoittamaan 

rajaturvallisuutta.   

Minun hallintoni tekee kaikkensa auttaakseen niitä, joihin tämä tilanne vaikuttaa, mutta ainoa ratkaisu 

demokraateille on hyväksyä rahoitus, joka suojaa rajamme ja avaa hallinnon uudelleen. Tämä tilanne 

voitaisiin ratkaista 45 minuutin tapaamisella. Minä olen kutsunut kongressin johtoa Valkoiseen Taloon 

huomiseksi, että tämä saadaan tehtyä. Toivottavasti me voimme nousta partisaani-politiikan yläpuolelle 

tukeaksemme kansallista turvallisuutta.   

Jotkut ovat ehdottaneet, että aita on moraaliton. Miksi sitten varakkaat poliitikot rakentavat muureja, 

aitoja ja portteja kotiensa ympärille? He eivät rakenna muureja siksi, että vihaavat ihmisiä ulkopuolella, 

vaan koska he rakastavat ihmisiä sisäpuolella. Ainoa moraaliton asia on, että poliitikot eivät tee mitään ja 

sallivat viattomien ihmisten joutua niin kauhistuttavasti uhreiksi. 

Amerikan sydän murtui päivä joulun jälkeen, kun nuori poliisi murhattiin raa`asti ja kylmäverisesti 

Kaliforniassa. Hänet murhasi laiton muukalainen, joka juuri tuli rajan yli. Amerikkalaisen sankarin hengen 

varasti joku, jolla ei ollut mitään oikeutta olla meidän maassamme. Päivä päivän jälkeen, kallisarvoisia 

henkiä loppuu lyhyeen heidän takiaan, jotka ovat tulleet luvattomasti rajojemme yli. Kaliforniassa 

ilmavoimien veteraani raiskattiin, murhattiin ja lyötiin kuoliaaksi vasaralla. Teon teki laiton muukalainen, 

jolla oli pitkä rikoshistoria. Georgiassa laitonta muukalaista vastikään syytettiin murhasta, taposta, 

mestauksesta ja naapurinsa silpomisesta. Marylandissa MS-13 jengin jäsenet, jotka tulivat Yhdysvaltoihin 

alaikäisinä ilman saattajia, pidätettiin ja syytettiin viime vuonna, kun he olivat säälimättömästi 

puukottaneet ja hakanneet 16-vuotiaan tytön.  

Muutaman viime vuoden aikana minä olen tavannut tusinoittain perheitä, joiden rakkaat on laiton 

maahanmuutto varastanut. Minä olen pidellyt itkevien äitien käsiä ja halannut lamaantuneita isiä. Niin 

surullista, niin kauheaa. Minä en tule koskaan unohtamaan tuskaa heidän silmissään, vapinaa heidän 

äänessään ja surullisuutta, joka on saanut otteen heidän sieluissaan.  

Kuinka paljon vielä amerikkalaista verta meidän täytyy vuodattaa, ennen kuin kongressi tekee työnsä? 

Niiltä, jotka kieltäytyvät tekemästä kompromisseja rajaturvallisuuden nimessä, minä kysyisin, kuvitelkaa, jos 

se olisi teidän lapsenne, teidän aviomiehenne, tai vaimonne, jonka elämä on niin raa`asti pirstoutunut ja 

täysin rikki. 

Jokaiselle kongressin jäsenelle… hyväksykää lakiehdotus, joka lopettaa tämän kriisin. Jokaiselle 

kansalaiselle, soittakaa kongressiin, ja kertokaa heille, että viimeinkin, kaikkien näiden vuosikymmenten 

jälkeen, turvatkaa meidän rajamme.  

Tämä on valinta oikean ja väärän välillä, oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden. Tässä on kyse 

siitä, että täytämmekö me pyhän velvollisuutemme Amerikan kansalaisille, joita me palvelemme. 

Kun minä vannoin virkavalani, minä vannoin suojelevani meidän maatamme ja sen minä tulen aina 

tekemään, Jumala minua auttakoon.  

Kiitos ja hyvää yötä. 


