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Стожер актуалног фаворита овогодишње трке за Белу кућу, бившег потпредседника
САД-а Џоа Бајдена, својим је страначким симпатизерима послао поруку упозорења,
апелујући на њих да се не ушушкају у оптимистичне најаве предизборних анкета "јер су
оне и раније знале да погреше".

  

  

"Упркос томе што на националном нивоу већ месецима бележимо уверљиву предност, у
савезним државама од којих очекујемо да нас доведу до победе, попут Аризоне,
Северне Каролине и Флориде, према сопственим проценама у предности смо од само
три посто, што потпада под статистичку грешку", стоји у упозорењу Бајденове шефица
кампање Џенифер О'Мали Диллон, која је симпатизере Демократске странке подсетила
на болну успомену 2016. године.

  

"Не смемо да потеценимо Доналда Трампа и његову моћ да се у фотофинишу врати
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у утакмицу"

  
  

Нисмо у двоцифреној предности у односу на Трампа. Медији превише бомбастично
приказују наше воћство

    

"Кампању до самог краја морамо да водимо као да озбиљно заостајемо у анкетама. Ако
смо 2016. ишта научили, онда је то да не смемо да потеценимо Доналда Трампа и његову
моћ да се у фотофинишу врати у утакмицу. Према просеку анкета нисмо у двоцифреној
предности у односу на Трампа. Медији превише бомбастично приказују наше вођство",
напоменула је О'Мали Диллон, забринута да би најаве о сигурној победи демократа
могле да улење њихово бирачко тело да изађе на изборе и гласа.

  

Ентузијазам расте

  

Њено отворено писмо је међу симпатизерима Демократске странке почело да циркулише
само неколико дана након што је њихов стратег у приватном њузлетеру чланове
упозорио да "појачано расте ентузијазам међу републиканским бирачима".

  
  

Бирачка група која је 2016. у великом броју изашла на биралишта и пресудила победи
Доналда Трампа последњих недеља се натпросечно активира

    

"Од прошле недеље је републикански удео белих, средње образованих бирача старијих
од 30 година у кључним савезним државама порастао за чак десет посто у односу на
исто период 2016. године, а проценат Демократске странке у том раздобљу је пао за
четири посто. Бирачка група која је 2016. у великом броју изашла на биралишта и
пресудила победи Доналда Трампа последњих недеља је почела да се натпросечно
активира", стоји у приватном њузлетеру странке који је на увид добила редакција Њујорк
тајмса.

  

На тај је тренд 1. октобра упозорио и Дејвид Васерман, уредник "Кук политикал

 2 / 5



Јутарњи лист: Шефица Бајденове кампање упозорава на "мртву трку" у неколико "свинг" држава
уторак, 20 октобар 2020 09:56

рипорта", који је приметио да републиканци у четири од шест савезних држава у којима
је Трамп 2016. победио с мање од пет посто разлике, последњих недеља рапидно додају
нове бираче своме телу. Према његовој процени, ове године то раде и много успешније
него током прошлог изборног циклуса.

  

Руралне зоне

  

У Флориди су републиканци од предизбора у марту додали још 195.652 нових чланова,
док су демократе прибројале само 98.362. Пенсилванија је од јуна регистрирала нових
135.619 републиканаца и само 57.985 демократа, а Северна Каролина бележи више од
83.000 републиканаца и 38.000 демократа.

  
  

Неуралгична тачка Бајденове победе могле би да буду руралне средине "свинг" савезних
држава, попут Мичигена, Висконсина и Пенсилваније

    

Неуралгична тачка Бајденове победе могле би бити руралне средине "свинг" савезних
држава, попут Мичигена, Висконсина и Пенсилваније, у којима су оба кандидата
практично изједначена. Наиме, упркос томе што анкете Бајдену у Висконсину најављују
просечну предност од 5,5 посто, Трамп, који је 2016. у руралним зонама те државе
освојио готово 30 посто гласова више од Хиллари Клинтон, и данас ужива значајну
предност. Управо је на ту опасност упозорио и др. Даг Шварц, потпредседник анкете
Квинипак јуниверзити пол, који непрестано напомиње како предизборне анкете нису
предвиђања будућности, него приказ одређених друштвених трендова у неком времену.

  

"Упркос врло турбулентној изборној години коју су обележили пандемија, економска
криза, расни немири и битка за Врховни суд, Бајден ужива стабилну предност у односу
на Трампа, која варира између 7 и 11 посто. Али, треба напоменути да се просек његове
предности у септембру мало спустио", рекао је Шварц.

  

И он је подсетио на феномен из 2016. године који је пресудио исходу избора.
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Они који су се двоумили подржали Трампа

  
  

Клинтон је у Висконсину имала предност од чак шест посто, а на крају је изгубила свих
десет електорских гласова због само један посто разлике у корист Трампа

    

"Грађани који су се у последњем тренутку одлучили за кандидата у натпросечном су
броју у односу на своју демографску заступљеност у тој савезној држави подржали
Доналда Трампа. Клинтон је тада, рецимо у Висконсину, уживала просечну предност од
чак шест посто, а на крају је изгубила свих десет електорских гласова због само један
посто разлике у корист Трампа", објаснио је Шварц.

  

Демократе су, наводно, забринуте и око тога хоће ли њихови бирачи, који ове
године због пандемије коронавируса планирају појачано да користити дописно
гласање, листиће ваљано испунити како би њихов глас био узет у обзир. Штовише,
барем досад, бирачки корпус Демократске странке није поднео очекивани број
захтева за кориштење дописног гласања од онога које су очекивали.

  

У већини "свинг" савезних држава само је 57,4 посто демократа поднело захтев до
13. октобра, чиме би њихов глас на изборну ноћ могао да се изједначити с
републиканцима који, упркос ризику од заразе коронавирусом, 3. новембра
планирају да изађу на биралишта.

  

Четири кључна проблема Џоа Бајдена

  

1. Упозорење Џенифер О'Малли Диллон

  

"Не смемо да потценимо Доналда Трампа и његову моћ да у фотофинишу преузме
вођство упркос заостатку у анкетама"
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2. Републиканци имају више бирача у свинг државама

  

Демократски стратег је колеге упозорио да последњих недеља примећује појачан
ентузијазам међу бирачким телом које је Трампа довело на власт 2016. године

  

3. Руралне зоне кључних држава

  

Иако Бајден ужива приличну предност, у руралним зонама "рђавог појаса" изједначен је
са својим ривалом, а управо су ти грађани у натпросечном броју 2016. изашли на
биралишта

  

4. Излазност и испуњавање анкета

  

Демократе су забринуте хоће ли ове године њихови бирачи, међу којима милиони њих
први пут гласају дописним путем, ваљано испунити листић како би њихов глас 3.
новембраа био важећи.

  

(Јутарњи лист) 
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