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У САД су у уторак бирани кандидати за страначке листе за Сенат на тзв. примарним
изборима у новембру.

  

Тада ће бити биран целокупни нови сазив Представничког (доњег) конгресног дома и
трећина сазива Сената (горњег дома), на половини конгресног сазива.

  

Своју прву победу на овим изборима кандидата за Сенат је однео конзервативни
протестни покрет "Чајанка" - пошто је кандидат овог покрета за место на листи
Републиканске странке у савезној држави Кентакију, Ранд Пол, сигурно победио
досадашњег државног званичника који је уживао подршку лидера Републиканске
странке.

  

Први резултати, на почетку бројања гласова у четири државе у којима су одржани у
уторак - указују на јаке изазиваче из редова Демократске странке за места сентора из
Арканзаса и Пенсилваније.

  

Ово гласање важи за кључну пробу политичког положаја председника Барака Обаме
годину и по дана од како је ступио на дужност у Белој кући.

  

Бирачи у четири државе, Кентакију, Арканзасу, Пенсилванији и Орегону, бирају
кандидате који ће учествовати на примарним изборима у новембру.

  

BBC-јев извештач из Америке каже да су бирачи гневни на политичку елиту у
Вашингтону и да се то одражава на делимичне конгресне изборе.

  

Бирачко тело непостојано

  

Аналитичари кажу да је политичко расположење у САД непостојано, и да је гнев бирача
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према политичкој елити у Вашингтону разлог што постоје јаки противкандидати за
велики број политичара који су тренутно на положају, из обе водеће странке
Републиканске и Демократске.

  

BBC-јев дописник из Вашингтона каже да ће резултат овог избора кандидата дати
политичку боју месецима до новембарских избора.

  

Демократе имају јаке противкандидате са левице у две савезне државе, а у Кентакију је
неизвесна трка за кандидатуру између кандидата којег подржава руководство
Демократске странке и противкандидата све популарнијег протестног покрета
"Чајанка".

  

(BBC)
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