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петак, 16 октобар 2020 08:00

 Демократски председнички кандидат Џо Бајден је оштро критиковао "паничну" реакцију
председника Доналда Трампа на пандемију коронавируса, док је Трамп бранио свој
одговор на ту здравствену кризу у којој је досад живот изгубило 216.000 Американаца.

  

Двојица супарника на америчким председничким изборима 3. новембра, говорила су на
одвојеним, телевизијски преношеним скуповима, након што је због Трампове заразе
коронавирусом отказана раније предвиђена директна дебата.

  

  

Необичан формат ноћашње "дебате", у којој је Бајденово обраћање преношено из
Филаделфије на АБЦ-у, док је Трампов сусрет с бирачима истовремено преношен из
Мајамија на НБЦ-у, подсетник је да је епидемија ковида-19 снажно утицала и на
кампању уочи америчких председничких избора. Расправа се и у петак фокусирала на
корона кризу.
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Бајден је републиканског председничког кандидата оптужио за прикривање опасности
од вируса на почетку епидемије.

  

"Он каже да никоме није рекао јер се бојао да ће се Американци успаничити.
Американци се нису успаничили, он се успаничио", рекао је Бајден.

  

Трамп је бранио свој одговор на корона кризу, као и своје понашање током кризе,
укључујући и спорне активности на догађају у Белој кући током којих се нису носиле
маске и није се одржавала дистанца, што је резултирало ширењем заразе међу
учесницима догађања.

  

"Хеј, ја сам председник, морам се видети с људима. Не могу бити затворен у подруму",
нагласио је Трамп, индиректно критикујући Бајдена који је већи део кампање провео
изолован у свом дому.

  

Трамп ни овај пут није био помирљив

  

Трамп, који је током прве хаотичне директне дебате пре две недеље агресивно
прекидао Бајдена, ни овај пута није имао помирљивији тон и често се препирао с
модераторком Самантом Гатри. Рекао је да је "чуо различите приче" о ефикасности
маски, премда су здравствени стручњаци из његове администрације често понављали
да је ношење маски кључ за обуздавање епидемије.

  

Такође није желео директно да одбаци QАнон - лажну теорију завере према којој су
америчке демократе део глобалног педофилског ланца - прво хвалећи присталице
QАнона због борбе против педофилије, а затим рекавши да не зна ништа о том покрету.
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  Трамп је исто тако заобишао одговоре на питања о истрази Неw Yорк Тимеса о његовимпорезним пријавама последњих двадесет година, које је одбио да објави упркос томешто су сви председнички кандидати то чинили уназад неколико деценија.  Чини се да је у својим одговорима потврдио извештаје листа да има око 400 милионадолара кредита за које лично јамчи, рекавши да је то "кикирики" у односу на његовобогатство. Такође није демантовао да је платио само 750 долара федералног пореза наприход током своје прве године у Белој кући, премда је у једном тренутку казао да субројке које је објавио Неw Yорк Тимес "погрешне".  Пенсилванија и Флорида кључне државе  Ноћашња паралелна телевизијска обраћања преношена су из Пенсилваније и Флориде,две кључне државе за републиканског милијардера у којима је победио на изборима2016. а где се сада чини да би могао победити бивши потпредседник Бајден. Завршнадебата требала би да се одржи 22. октобра у Нешвилу у Тенесију и, засад, нијеотказана.  Амерички председник и његов демократски противкандидат првобитно су у четвртактребали да одрже дебату, из које се Трамп међутим повукао након што је организатородлучио да је пребаци у интернетски формат, наводећи здравствене и безбедноснеразлоге у јеку пандемије коронавируса. Трамп је био заражен коронавирусом ихоспитализиран, премда се чини да се потпуно опоравио те је ове недеље наставиокампању.  Иако се избори одржавају 3. новембра, милиони људи већ су искористили право ранијеггласања: до петка ујутро већ је гласало, лично или путем поште, око 18,3 милионаАмериканаца, што представља око 12,9 одсто укупних гласова бирача на изборима 2016.  Према анкетама, на националном нивоу Бајден ужива предност пред Трампом од 10процентних бодова, али његова предност у неким кључним државама је знатно мања.Ове недеље Трамп држи скупове у државама које су одлучујуће за исход избора -Флориди, Пенсилванији и Ајови, док Бајден путује у Охајо и на Флориду.  Бајден са 77 и Трамп са 74 године, двојица су најстаријих кандидата у трци запредседника државе.  (Н1)  
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