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Тачно 48 дана остало је до новембарских избора за Конгрес, који ће по свему судећи
бити врло занимљиви. Кандидати конзервативног покрета „Чајанка“ у уторак су још
једном мимо очекивања остварили велике победе у неколико држава. Лидери
Републиканске странке су запањени због пораза својих фаворита и сада покушавају да
обуздају покрет, који чини се, полако преузима партију.

  

Републикански лидери су је називали преваранткињом и лажљивицом, особом која нема
шансе да буде изабрана, али сада Кристин О'Донел морају да се обраћају као
републиканском кандидату за сенатора државе Делавер.

  

„Нисам рачунала на естаблишмент у победи на страначким изборима, па нећу ни за
опште изборе. Рачунам на бираче у Делаверу“, каже О'Донел.

  

Приватно, лидери Републиканске странке сматрају да тријумф Кристин О'Донел на
примарним страначким изборима значи да неће моћи да победе у Делаверу и вероватно
неће успети да преузму контролу у Сенату. Међутим, једини сенатор који ју је
подржавао, кажу да је странка требало да очекује њену победу.

  

„Био сам део већине с републиканцима који нису имали принципе и онда смо се
осрамотили и изгубили кредибилитет пред народом. Искрено, тренутно бих радије
изгубио у борби за прави циљ, него победио у борби за погрешан“, истиче Џим Деминт
из Јужне Каролине.
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Републикански лидери сада покушавају да буду пријатнији. Председник странке Мајкл
Стил подржао је Кристин О'Донел, као и највиши чланови Сената из Републиканске
партије. 

  

Покрет „Чајанка“ је до сада победио републиканске кандидате у седам држава.
Демократе верују да ће те нове не-традиционалне противнике на предстојећим
изборима бити лакше победити. Можда, али им републиканци поручују да ипак не буду
толико сигурни.

  

„Уколико демократе мисле да су људи у покрету 'Чајанка' љути на републиканце, само
нек сачекају 2. новембар када им се демократски кандидати нађу на путу“, закључује
републикански сенатор из Тексаса, Џон Корнин.

  

(VOA)
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