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За себе мисли да је бог, али Кање Вест жели и функцију на Земљи. Прослављени
афроамерички репер кандидовао се на председничким изборима и, као да то само по
себи већ није довољно бизарно, испоставља се да му највећу подршку пружа – један од
противкандидата.

  

  

Кад је музичар познат по изјавама „Ја сам бог” и „Ја сам највећи уметник свих времена”
објавио да улази у трку за Белу кућу, веровало се да је то маркетиншки трик пред нови
албум и тренутни хир ексцентричне личности. И заиста је закаснио да преда изборну
листу у многим савезним државама, што је његову кандидатуру чинило неозбиљном.

  

Ипак, други су схватили да у њему има потенцијала. Како пише „Њујорк тајмс”, више
републиканских званичника и сарадника председника Доналда Трампа ангажовало се у
кампањи Кањеа Веста, помажући му да испоштује процедуру и преда исправне изборне
листе у државама у којима то још може да уради да би афроамеричке гласове одвукао
од Џоа Бајдена, кандидата Демократске странке.
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Посредно је и амерички лидер подржао репера изјавивши да је кампања Веста
„занимљива”, али да би „морао да је ограничи на одређене државе, јер је у другима рок
већ прошао”.

  

Кање Вест је један од најуспешнијих припадника црначке заједнице, али је, за разлику
од многих сународника у свету забаве или спорта, стао на Трампову страну.
Спријатељили су се кад је његова супруга, ријалити звезда Ким Кардашијан, покренула
иницијативу за реформу казнене политике, због чега је сарађивала с Трамповом
администрацијом. Иако је за Џорџа Буша Млађег тврдио да „му није стало до црнаца”,
Вест је хвалио Трампа и на друштвеним мрежама објављивао председников слоган:
„Учинимо Америку поново великом”. Подржавао је и Трампове изјаве о хришћанству и
забрани абортуса, и сам се декларишући као велики верник. У јулу је донекле променио
мишљење истакавши да жели да се кандидује јер му се није свидело то што се шеф Беле
куће скривао у бункеру за време расних немира у мају и јуну после још једног полицијског
убиства ненаоружаног црнца.

  

У Белој кући верују да би Трамп могао да има корист од Веста као противкандидата, пре
свега ако би репер одвукао гласове афроамеричких бирача од Бајдена. Међу црнцима,
демократски кандидат ужива надмоћну предност, а председникови саветници се надају
да би макар део афроамеричке заједнице могао да се окрене од Бајдена ка Весту.
Репер би могао да буде језичак на ваги посебно у државама попут Висконсина, у којима
ће се водити битка за сваки глас и одлучивати ко ће бити председник.

  

Има и другачијих мишљења – да трамповци сами себи копају јаму јер ће Вест више
наштетити актуелном председнику него бившем потпредседнику. Како пише „Форбс”,
истраживања јавног мнења показују да афроамерички уметник ужива већу подршку
међу белцима и конзервативцима него међу црнцима и либералима, па се пре може
очекивати да ће привући део Трампових него Бајденових бирача.

  

Вест је склон ексцесима у јавности, па је његова супруга прошлог месеца затражила
разумевање и саосећајност подсетивши на то да њен муж болује од биполарног
поремећаја (врста депресије). Као независан кандидат (иза њега не стоји ни
Демократска ни Републиканска странка), репер нема стварне изгледа на биралиштима,
али његова кандидатура упозорава да избори клизе ка томе да се претворе у спектакл,
што је у великој мери важило и пре четири године, кад је њујоршки милијардер
загосподарио медијима искористивши искуство ријалити суперстара.
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Трамп је и као председник показао умешност на друштвеним мрежима, објављујући
провокације, сензације и теорије завере, али је ове недеље „Фејсбук” први пут обрисао
његову објаву. Компанија Марка Закерберга је објавила да је уклонила председников
пост јер није био усклађен с њеном политиком борбе против дезинформација. Реч је о
исечку из емисије на Фокс њузу у којој је први човек владе казао да су „деца скоро
имуна на ковид 19”. И „Твитер” је обрисао исти снимак са профила Трамповог изборног
штаба, док и „Јутјуб” најављује сличне кораке.

  

(Политика)
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