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 САРАЈЕВО - Амерички писац пореклом из Босне и Херцеговине Александар Хемон
изјавио је да брине због све већег социјалног раслојавања у САД и оценио да би оно
могло довести до поделе Сједињених Држава, с обзиром да га "данашња Америка
етнички подсећа на његову родну земљу".

  "Бавим се имагинацијом - савршено могу да замислим ситуацију у којој део Сједињених
Држава постаје независан", рекао је Хемон у Сарајеву, где је водио конференције за
новинаре у такмичарском програму Сарајево Филм Фестивала.

  

У интервјуу за Ројтерс, он је рекао да није сигуран да ли би та могућност могла да се
појави током његовог живота, али да му делује као реалан сценарио у неком тренутку.

  

"То је будућност Америке", рекао је Хемон (55) на питање како види ситуацију у Босни.

  

"Овај нефункционални политички систем блокираће саму могућност замишљања
заједничког друштва, као што је случај у Босни", рекао је.

  

Хемон је сугерисао да би све већи социјални политички раздори у САД могли покренути
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сепаратистичке снаге које би на крају биле способне да ревидирају политичку карту
Америке, као и да се ни оружани сукоб не могу искључити.

  

Он је констатовао да је могуће да Калифорнија "каже да ће се бринути за себе и неће
давати новац Алабами и Луизијани", ако те државе покушају да спрече абортус или
конзумирање канабиса у Калифорнији, и додао да би Трампова реторика, за коју је
рекао да је пуна "расистичког набоја", сносила део одговорности за то.

  

"Никоме не бих пожелео Трампа, али због њега је постало очигледно да су бела надмоћ,
нетрпељивост и патријархат суштински и огроман део САД", закључио је писац, који је
недавно завршио писање четвртог наставка "Матрикса", на чијим је сценаријима и раније
радио.

  

(Танјуг)
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