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Бивша америчка државна секретарка Хилари Клинтон изјавила је да нико не воли њеног
бившег ривала у трци за демократску номинацију 2016, Бернија Сандерса.

  

  

Ово је изјавила иако је сенатор из Вермонта постојано међу фаворитима у новој
демократској трци, мање од две недеље пред прве страначке изборе који се одржавају у
Ајови.

  

Током интервјуа за часопис "Холивуд Репортер", Клинтон је постављено питање
поводом коментара о сенатору из Вермонта који је изнела у новом документарном филму
"Хилари", где је рекла да је Сандерс "годинама у Конгресу" али га "нико не воли, нико не
жели да сарађује са њим, ништа није постигао".

  

Клинтон је навела да та критика и даље стоји, и одбила да се изјасни да ли ће га
подржати у овом изборном циклусу уколико освоји страначку номинацију.

  

"Није проблем само у њему, ради се о целој култури која га окружује, о лидерском тиму, о
његовим истакнутим присталицама", казала је Клинтон.

  

Из Сандерсовог изборног штаба у уторак је саопштено да немају коментар на изјаву
бивше америчке државне секретарке.
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На Твитеру су се, међутим, огласиле бројне Бернијеве присталице, статусима са
хештегом #ILikeBernie.

  

Коментари Хилари Клинтон би, међутим, могли да додатно мотивишу Сандерсове
лојалне бираче, који верују да је естаблишмент Демократске партије "наместио"
примарне изборе 2016. у њену корист, преноси Глас Америке.

  

То би посебно могло да му помогне на страначким скуповима у Ајови, који се одржавају
3. фебруара.

  

Многе анкете показују да је Сандерс међу водећим кандидатима, заједно са бившим
потпредседником Џоом Бајденом, сенаторком из Масачусетса Елизабет Ворен и Питом
Бутиџиџем, бившим градоначелником Саут Бенда у Индијани.

  

Клинтон је такође окривила Сандерсове присталице да подстичу културу сексизма у
политици - што је тврдња посебно осетљива у овом тренутку, када је Сандерсова главна
ривалка из либералног крила на страначким изборима, сенаторка Ворен, оптужила
сенатора из Вермонта да је на њиховом приватном састанку 2018. рекао како жена не
може да победи у трци за Белу кућу.

  

Сандерс је то демантовао али је Ворен одбила да прихвати његову пружену руку после
прошлонедељне дебате у Ајови, а двоје кандидата се међусобно оптужило да су једно
друго назвали лажовом.

  

Ворен је одлучно одбила да даље коментарише, док је 78-годишњи Сандерс рекао да,
док је сексизам проблем за кандидате, исто важи и за друге факторе, као што су
поодмакле године - а тиме је изазвао нову буру на друштвеним медијима.

  

У интервјуу за "Холивуд Репортер", Клинтон је напала Сандерсове ватрене присталице
на интернету, од којих су многи оштро критиковали њену кампању, због "неуморних
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напада на више Сандерсових ривала, а посебно на жене".

  

Додала је да се нада да људи обраћају пажњу на то "јер треба да их брине што је
дозволио такву културу", тврдећи да Сандерс "итекако подржава такав приступ".

  

"Не мислим да желите да опет идете тим путем да водите кампању путем увреда и
напада, можда пробате да се мало дистанцирате али или не знате шта ради ваш
изборни штаб и ваше присталице, или им прећутно дајете подршку", рекла је Хилари
Клинтон.

  

Сандерсов сукоб са Елизабет Ворен засенио је низ сукоба између сенатора из Вермонта
и другог ривала у трци 2020, Бајдена - у вези са ауторским текстом који је написао један
од Сандерсових присталица, који је наговестио да је бивши потпредседник био
корумпиран.

  

"То апсолутно није моје гледиште да је Џо корумпиран на било који начин и жао ми је што
се тај текст појавио", рекао је Сандерс за телевизију ЦБС.

  

(Танјуг)
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