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Предлог америчког председника Доналда Трампа да се због ванредне ситуације везане
за епидемију и могуће злоупотребе дописног гласања није наишла на одобравање у
Конгресу САД. И сам председник је данас изјавио да он заправо не тражи померање
избора, него указује на могуће злоупотребе.

  

  

Највише позиционирани републиканци у америчком Конгресу одбацили су предлог
председника Доналда Трампа о одлагању новембарских председничких избора због
могућих злоупотреба у ванредним околностима.

  

"Никада у историји савезних избора нисмо одложили изборе и сада то треба поштовати.
Ни у ком случају не бисмо требали померати датум избора", навео је Кевин Мекартни,
републиканац.
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У међувремену и Трампова савезница, сенторка Грејам, оценила је да одлагање избора
"није добра идеја".

  

Амерички државни секретар Мајк Помпео, на питање новинара да ли би председник
могао да одложи изборе, рекао је да неће у ходу да доноси правну пресуду. И
потпредседник је био уздржан.

  

"Принцип један човек - један глас је суштина наше демократије. Председник Трамп и
његова администрација снажно подржавају интегритет избора", навео је Макл Пенс.

  

Датум америчких председничких избора – уторак после првог понедељка у новембру
сваке четири године – утврђен је федералним законом, који може да мења само
Конгрес.

  

Али, Трамп је данас појаснио да он није ни тражио одлагање, без обзира шта је написао
на Твитеру.

  

"Не желим одлагање. Желим изборе. Али, такође не желим да чекам три месеца и онда
откријем да неки гласачки листићи недостају, а да избори не важе. А то ће се догодити.
И сви то знају. А неки људи не желе о томе да говоре", каже Трамп.

  

У последњим истраживањима јавног мњена Трамп стоји лоше. Осим што га љуте те
сондаже, он отворено рачуна на скривене гласове оних који не желе да кажу да ће
гласати за њега. И рачуна да, као и прошли пут може да превари судбину.

  

(Н1)
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