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 Бивши градоначелник Њујорка Мајкл Блумберг поново се учланио у Демократску
странку, што је сигнал да можда намерава да се кандидује за демократског
председничког кандидата 2020.

  
  

Michael Bloomberg, the billionaire former New York City mayor and potential 2020 presidential
candidate, announced Wednesday that he re-registered as a Democrat, saying the party must
"provide the checks and balances our nation needs so badly." https://t.co/M5EEaQ95Eq pic.t
witter.com/mY4G9MtQeP

  — CNN International (@cnni) October 11, 2018    

 Блумберг (76), милијардер и медијски магнат, највећи је финансијски донатор
Демократске странке уочи важних, предстојећих новембарских конгресних избора,
пошто је дао готово 100 милиона долара за демократске кандидате и циљеве, преноси
Глас Америке.

  

Блумберг, власник истоимене медијске компаније, саопштио је своју одлуку на
Инстаграму, индиректно критикујући председника Доналда Трампа и његове
републиканске савезнике, који, како је сугерисао, представљају претњу демократским
институцијама.

  

Годинама је био демократа, све до 2001, када је променио странку да би постао
републикански кандидат за градоначелника Њујорка.

  

Блумберг је победио у тој трци и био популарни градоначелник највећег америчког града
све до 2014.

  

Други вероватни демократски кандидати за 2020. су бивши амерички потпредседник Џо
Бајден, прогресивна сенаторка Елизабет Ворен из Масачусетса, сенатор Кори Букер из
Њу Џерсија, сенаторка Камала Харис из Калифорније и демократски социјалиста,
сенатор Берни Сандерс из Вермонта, који се такмичио за демократску номинацију 2016,
када га је победила Хилари Клинтон.
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Блумберг има умерене ставове према друштвеним питањима и подржава права на
абортус, хомосексуалне бракове и чвршће законе о контроли оружја.

  

Његова непрофитна организација за акцију у безбедности оружја потрошила је милионе
долара у овом изборном циклусу подржавајући демократске кандидате и
супротстављајући се републиканцима који бране права власника оружја.

  

(Танјуг)
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