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 САД наредне године бирају председника. По традицији владајућа странка подржава
актелног председника у трци за други мандат. Код опозиционих Демократа
кандидовало се чак 18 политичара. И док о новом покушају гласно размишља и
губитница прошлих избора, Хилари Клинтон, а кладионице највише шансе дају Џозефу
Бајдену, у трку се укључио бивши градоначелник Њујорка Мајкл Блумберг.

  

  “Не можемо да себи дозволимо још четири године неопрезних и неетичких поступака
председникаТрампа”, наводи Мајкл Блумберг, девети најбогатији човек на свету. Бивши
градоначелник Њујорка у три мандата, тежак 50 милијарди долара, у 77. години живота
најавио је да је спреман да потроши 100 милиона да не гледа Трампа у Белој кући.   

"Имамо председника, врховног командата, који не поштује владавину закона и не води
рачуна о етици и вредностима које заиста чине Америку великом. Ако Трамп освоји још
један мандат, можда се никад нећемо опоравити од штете коју може да учинити", рекао
је Блумберг.

  

Блумберг је последњи кандидат који се прикључио изборној трци, али је као медијски
могулу и тајкун успео да привуче велику пажњу јавности.

  

"Знам што је потребно да победим Трампа јер сам га већ побеђивао и учинићу то опет.
Поразити Трамп и обновити Америку је најхитнија и најважнија борба наших живота. И
зато идемо до краја", поручио је Блумберг.

  

Блумберг је до 2007. био Републиканац, али је иступио из странке и као независни
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кандидат добио други и трећи мандат градоначелника Њујорка. Са тог места подржао је
контроверзну полицијску праксу заустави и претреси, која је угрожавала слободу
кретања, пре свега афро и латино-американаца. Сада је спреман да призна грешку

  

"Нешто јако важно сам урадио погрешно. Схватио сам грешку. Тада нисам схватао, како
ће то утицати на на заједницу афроамериканаца и латиноамериканаца. Био сам
посвећен спашавању живота, али као што знамо: добре намере некада нису довољно
добре", каже Блумберг.

  

Блумбергова кандидатура, медијска машинерија и количина новца којом располаже лако
би могла да га избаци као демократског противкандидата првом тајкуну који је стигао до
Беле куће.

  

"Јасно је као дан да смо ми као држава подељени. Дубоко сам свестан тога да половина
ове заједнице мрзи оно што се догађа, а половина подржава оно што се догађа. И ми смо
стално једни другима скачемо за врат", сматра конгресмен из Њујорка Макс Роуз.

  

После дуже од годину дана слабљења подршке Доналд Трамп ове јесени бележи пораст
броја људи који би гласали за њега. Главнина демократских челника води у
Представничком дому кампању за његову смену, али та атмосфера хомогенизује његове
бираче. Мајкл Блумберг се концентрисао на друге теме и упорно понавља да ће као
председник смањити јаз између богатих и сиромашних Американаца.

  

Ако добије кандидатуру биће то обрачун људи из истог миљеа са врло различитим
идејама.
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