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 Званичници појединих америчких савезних држава упозорили су да би кампања
ширења дезинформација из иностранства уочи председничких избора у САД могла да
изазове низ проблема, од мањих до озбиљнијих немира.

  Надлежни за обезбедјивање председничких избора у САД 3. новембра ових дана
предузимају додатне мере, јер су после избора могући не само сајбер напади, већ и
насиље, наводи Глас Америке (ВоА).   

Из Одељења за унутрашњу безбедност у савезној држави Њу Џерзи кажу да "резултати
избора, бројање гласова и поновно бројање може да доведе до протеста, а понегде и до
покушаја да се заузму бирачка места".

  

"Грађански немири би могли да резултирају у нередима, насиљу и жртвама, а у
комбинацији са изборном несигурношћу, могли би да доведу до сукоба различитих група
демонстраната који оспоравају резултате избора", наводе из те институције. Таква
упозорења се не узимају олако, с обзиром да је Федерални истражни биро (ФБИ) открио
да група мушкараца прави план отмице гувернерке Мичигена Гречен Витмер, а
планирано је и киднаповање гувернера Вирџиније Ралфа Нортама. Амерички
званичници задужени за изборе брину да предстојећи изборни процес неће протећи
мирно, додаје ВоА.
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Званичници Њу Џерзија упозоравају да се шансе да нешто крене наопако повећавају са
пролонгирањем проглашења коначних резултата избора.

  

У једном таквом сценарију, према којем би се на резултате чекало месецима, неке
државе би могле да буду дестинација за "различите групе које желе насилне протесте
који могу да резултирају озбиљним и смртоносним сукобима демонстраната и
интервенцијом полиције".

  

Протеклих година у САД је фокус био на виртуелним претњама и страном утицају, а
овога пута се не говори много јавно о потенцијалном насиљу.

  

Директор ФБИ Кристофер Реј рекао је коментаришући протесте у америчким градовима
да је "у току ширење немира и сукоба по земљи" и да "то може да доведе до насиља и
криминалне активности".

  

Званичник ФБИ је за Глас Америке рекао да ће припреме за изборе узети у обзир
тренутну ситуацију у земљи и да су "екстензивне".

  

ФБИ сарађује са многим савезним државама на спречавању евентуалног насиља, у
Луизијани, Њу Мексику, Охају, Њу Џерзију.

  

Ако савезне државе не успеју саме да се изборе са насиљем, могу да позову у помоћ
Националну гарду.

  

У неким државама, попут Њу Џерзија, Национална гарда је већ на терену и ради на
обезбеђивању бројања гласова.

  

Уз безбедносне припреме, званичници кажу да је важно правовремено обавестити
јавност о резултатима избора који ће ове године сигурно каснити због гласова
пристиглих поштом.
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Поштом ће овај пут гласати знатно већи број градјана него иначе, због епидемије корона
вируса. За место шефа државе на изборима се боре актуелни председник,
републиканац Доналд Трамп, и бивши потпредседник САД, демократа Џозеф Бајден.

  

(Бета)
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