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 Амерички председник Доналд Трамп званично је почео кампању за избор за други
мандат на скупу у Флориди, критикујући медије и политички естаблишмент против кога
је био у трци 2016. године.

  Обраћајући се хиљадама људи у Центру Амвеј у Орланду на Флориди, Трамп је рекао
да је од првог дана свог председавања био под нападом "лажних вести и медија" и
"нелегалног лова на вештице" који су покушавали да сузбију њега и његове присталице. 

  

Он је приказао узнемирујућу слику тога како би живот изгледао, ако би он изгубио трку
за други мандат 2020. године, оптужујући своје критичаре за "неамеричко понашање" и
говорећи окупљеним да Демократе желе да их униште, и да желе да униште Америку
какву они знају.

  

Апокалиптичан речник и оптужбе показују да ће Трампова председничка кампања 2020.
вероватно изгледати у великој мери као његова неочекивано успешна кампања 2016.
године, наводи агенција АП. Иако је две и по године у Белој кући, Трамп се и даље
обраћа својој бази представљајући се као политички аутсајдер, који је у трци против
естаблишмента у Вашингтону. 

  

"Имам вести за Демократе који желе да нас врате на горке неуспехе и издаје прошлости.
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Ми се не враћамо назад. Идемо напред у победу", рекао је Трамп. 

  

Говорио је о својој кампањи 2016. наводећи да је то био одлучујући тренутак у америчкој
историји. Рекао је да је из основа изменио Вашингтон и да је био суочен са
корумпираним и лошим политичким естаблишментом а да је он вратио владу за народ и
од народа. 

  

Они који су укључени у реизбор председника САД верују да његова груба верзија
популизма уз понављање да треба да се "исуши мочвара" у Вашингтону и даље има
ођека међу гласачима иако је његова администрација повезана са лобистима и како
изгледа настојањем породице Трамп да профитира од председавања, наводи АП.

  

(Бета)
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