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Амерички председник Џо Бајден затражио је нову забрану исељења из изнајмљених
станова и кућа, како би се спречио нови талас бескућника док земљом влада заразни
делта сој коронавируса.

  

  

Дан након што је у целој земљи истекао мораторијум на исељење оних који нису у
могућности да плаћају кирију, Бајден је признао да администрација нема законска
овлашћења да помогне закупцима да остану у изнајмљеним домовима.

  

То Белој кући оставља неколико алата за решавање питања које би могло да утиче на
милионе породица, након што је у недељу истекао једанаестомесечни мораторијум, који
је одредио амерички Центар за контролу и превенцију болести (ЦДЦ), пренео је  Глас
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Америке
.

  

„С обзиром на све већу хитност сузбијања ширења делта варијанте ковида, Бајден је
затражио од ЦДЦ да размотри нови једномесечни мораторијум на исељење ради
заштите закупаца“, саопштила је Бела кућа.

  

Директорка ЦДЦ Рошел Валенски није, међутим, могла да пронађе законска овлашћења
за нови мораторијум на исељење, додаје се у саопштењу.

  

Забрана исељења најмање у наредна два месеца

  

Бајден је, поред тога, позвао државне и локалне власти „да продуже или уведу
мораторијуме на исељења најмање у наредна два месеца“.

  

Намера му је била да се забрана у целој земљи продужи до септембра, али је недавна
пресуда Врховног суда прописала да мораторијум мора да престане да важи, осим ако
га Конгрес не обнови, што је пропало, јер није било сагласности.

  

Бајден је, такође, позвао државне и локалне владе да брзо пошаљу хитну помоћ у
милијардама долара, како би закупци остали у својим домовима.

  

Секретаријат за финансије саопштио је да су од јуна домаћинствима подељене свега три
од 25 милијарди долара, колико је федерална власт послала државама и локалним
заједницама почетком фебруара.

  

(Глас Америке)
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Видети још: Глас Америке: Више од 3,6 милиона Американаца могли би од
понедељка да се нађу на улици уколико не буду могу да плате кирију, јер данас
истиче мораторијум којим се станодавцима забрањује да их избаце на улицу током
пандемије
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