
Џозеф Бајден Афроамериканцима: "Нисте црни" ако на председничким изборима у новембру имате дилему да ли да гласате за Доналда Трампа, или мене
субота, 23 мај 2020 11:16

 ЊУЈОРК - Џозеф Бајден поручио је Афроамериканцима да "нису црни" ако на
председничким изборима у новембру гласају за председника Доналда Трампа, што је
изазвало критике да се односи са непоштовањем према гласачима који би могли да
пресуде о томе ко улази у Белу кућу.

  Кандидат са највише шанси за председничку номинацију појавио се у радио емисији
"Брекфест клуб" која се доста слуша у афроамеричкој заједници.

  

Водитељ Шарламејн Да Гад покушао је да сазна да ли Бајден разматра да му сенаторка
из Минесоте Ејми Клобучар која је белкиња буде потпредседница, уз напомену да су му
"црни гласови спасили политички живот на примарним изборима и да желе нешто од
њега".

  

"Нећу да саопштим о коме све размишљам, али гарантујем вам да ту има много црних
жена. Много", рекао је Бајден.

  

Бајденова асистенткиња је тада сигнализирала да заврши интервју, на шта је Да Гад
рекао да то не може да ради на црначком медију.
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Бајден је одговорио да он тако ради и на црначким и на белачким медијима, и да је
његовој жени потребан телевизијски студио из ког се јавио за тај програм.

  

"Ако вам је проблем да одлучите да ли сте за мене или за Трампа, онда нисте црни".

  

Коментари стижу у одлучујућем тренутку за председничку кампању, пошто Бајден
покушава да оживи мултирасну и мултигенерацијску коалицију која је двапут подржала
Барака Обаму, преноси Глас Америке.

  

Већ се обавезао да ће одабрати жену за потпредседницу и да разматра неколико
Афроамериканки које би мотивисале црне гласове. Ипак, пошто ти гласови ионако
већински нису за Трампа, Бајден разматра и друге кандидаткиње, као што је Клобучар.

  

Трамп и његове присталице, недељама суочене са критикама како се председник
сналази у пандемији, једва су дочекале Бајденов коментар.

  

Сенатор из Јужне Каролине Тим Скот који подржава Трампа и једини је црни
републиканац у Сенату, рекао је да је "шокиран и изненађен". Он је дао изјаву, у
конференцијском позиву који је одмах после Бајденовог интервјуа, организовала
Трампова кампања.

  

"Као Афроамериканац, свестан шта је бити црн 54 година, био сам изненађен
ниподаштавањем и ароганцијом у том коментару. Нисам могао да верујем шта сам чуо, да
он тако ниско падне да каже људима шта они треба да раде, шта да мисле и шта то
значи бити црн", рекао је он.

  

Симон Сандерс, Бајденова виша саветница, рекла је да је он то рекао "у шали".
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"Да разјасним шта је потпредседник рекао, хтео је да појасни да би могао своја
достигнућа за заједницу Афроамериканаца да супротстави Трамповим у сваком
моменту. Тачка", рекла је она.

  

Како се подсећа, и Трамп има историју запаљиве реторике везане за расу.

  

Када је започињао председничку кампању 2015, Трамп је назвао многе мексичке
имигранте "силоватељима". У кампањи 2016, питао је црне гласаче, "шта дођавола ви
имате да изгубите?"

  

Након нереда у Шарлотсвилу у Вирџинији 2017. између белих ултрадесничара и
антирасистичких демонстраната у којима је погинула једна демонстранткиња, Трамп је
рекао да има "добрих људи са обе стране".

  

Прошле године је на приватном састанку у Белој кући о имиграцији, Трамп питао зашто
САД примају толико имиграната и употребио вулгаран назив за муслиманске афричке
државе. Такође је напао четири демократске чланице Конгреса, рекао им је да се "врате
одакле су дошле", иако су америчке држављанке, а три су и рођене у САД.

  

Црни гласови су помогли да се Бајден дигне са дна, другим местом на кокусу у Невади,
победом на примарним изборима у Јужној Каролин, након срамотног почетка у већински
белачким Ајови и Њу Хемпширу.

  

Бајдена је на примарним изборима подржало око 61 одсто Афроамериканаца, према
истраживањима АП у 17 држава у којима се гласало током фебруара и марта.

  

Мала је шанса да ће изненада променити подршка према Трампу међу црним гласачима.
Према анкети Фокс њуза, само 14 одсто Афроамериканаца који су регистровани
гласачи, подржава Трампа, према њих 84 одсто који не.
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Са Бајденом се слаже 75 одсто Афроамериканаца, 21 одсто се не слаже.

  

Ипак постоји ризик да црни гласачи, поготово млађи, не изађу на изборе у новембру, што
би закомпликовало Бајденову намеру да победи.

  

(Танјуг)
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