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ВАШИНГТОН — Демократа Џозеф Бајден рекао је да "није требало да буде тако
арогантан" када је Афроамериканцима, у радио емисији поручио да "нису црни" ако
гласају за Трампа.

  

  

Бајден је током разговора са представницима Афроамеричке трговинске коморе изјавио
да "никада Афроамериканце не би узимао здраво за готово", пише АП.

  

"Није требало да се правим паметан. Нико не треба да гласа за неку партију на основу
своје расе, религије или било чега другог".

  

Бајден је у радијској емисији The Breakfast Club, у моменту расправе са водитељем
Афроамериканцем, изговорио: "Ако вам је проблем да одлучите да ли сте за мене или за
Трампа, онда нисте црни".
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Многи су критиковали Бајдена, који рачуна на подршку Афроамериканаца на наредним
председничким изборима, да и даље треба да води рачуна о гласачима из те популације
- иако су они већином против актуелног председника Доналда Трампа.

  

"Овакви коментари утичу на Афроамеричке бираче тако да се осећају као да никоме
нису важни и да им није важан њихов глас. А нико од нас не сме да дозволи такав однос
пред изборе", рекла је Алисија Гарза, суоснивачица покртета Блацк Ливес Маттер.

  

Да ли ће Бајден после гафа изгубити гласове Афроамериканаца?

  

Гласови Афроамериканаца омогућили су Бајдену да освоји друго место на кокусима у
Невади и да победи у Јужној Каролини на примарним изборима.

  

Према истраживању агенција АП, чак 61 одсто Афроамериканаца подржавало је
Бајдена током примарних избора у фебруару и марту.

  

Бајден, који има највеће шансе да буде кандидат демократа на председничким
изборима, настоји да одржи свој рејтинг код црнаца. Такође се већ обавезао да ће жена
бити његов потпредседник, а међу кандидаткињама за то место разматра и неколико
Афроамериканки попут сенаторке Камале Харис и кандидаткиње за гувернерку Џорџије
Стејси Ејбрамс.

  

Без обзира на Бајденов коментар, мале су шансе да црнци почну да подржавају Трампа.
Анкета Фокс њуза показује да само 14 одсто регистрованих афроамеричких гласача
подржава Трампа, а да чак 84 одсто о њему нема добро мишљење.

  

С друге стране, чак 75 одсто Афроамериканаца подржава Бајдена, док је 21 одсто
против њега.
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Ипак, постоји ризик да млађи афроамерички гласачи неће изаћи на изборе у новембру,
што може да отежа Бајденову позицију.

  

Томе може да да допринесе и гаф који је Бајден направио у емисији The Breakfast Club
која је посебно популарна међу млађим Афроамериканцима.

  

(Глас Америке)

  

Видети још: Џозеф Бајден Афроамериканцима: "Нисте црни" ако на
председничким изборима у новембру имате дилему да ли да гласате за Доналда
Трампа, или мене
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