
Џозеф Бајден: Трамп одбија да се изјасни о гушењу демократских протеста у Белорусији и диктатору Лукашенку
понедељак, 28 септембар 2020 08:02

 ВАШИНГТОН - Демократски председнички кандидат Џо Бајден критиковао је актуелног
председника и републиканског кандидата Доналда Трампа зато што се није огласио о,
како је рекао, гушењу демократских протеста у Белорусији, за коју је рекао да је води
"диктатор" Александар Лукашенко.

  Бајден је подржао "мирне изразе слободе" и захтев демонстраната за одржавање
нових избора, преноси Ројтерс.   

"Председник Трамп одбија да се изјасни против Лукашенкових поступака и да пружи
подршку продемократском покрету", рекао је Бајден.

  

Бајден нуди сарадњу градоначелницима

  

Демократски кандидат за председника САД Џо Бајден поручио је данас
градоначелницима америчких градова да ће им, ако буде изабран, Бела кућа бити
партнер у суочавању с протестима због расне неправде и економских проблемима
изазваним пандемијом корона вируса.
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"Ако будем изабран, имаћете директан приступ Белој кући", рекао је Бајден у виртуелној
поруци учесницима јесењег заседања конференције градоначелника.

  

Бајден, који је осам година био потпредседник под Бараком Обамом, подсетио је на
обнову тадашње администрације после економске кризе 2008.

  

"Такав приступ морали би да имамо и данас", рекао је Бајден, који ће бити
противкандидат актуелном председнику Доналду Трампу на изборима 3. новембра.

  

Он води испред Трампа у испитивањима јавног мњења на националном нивоу, али су у
неким кључним државама разлике веома мале, тако да је резултат неизвестан.

  

Бајден и Трамп ће имати прву јавну дебату у уторак.

  

Бајден је критиковао Трампа да није направио национални план за борбу против корона
вируса и да није успео да Конгрес донесе пакет помоћи з државе и градове.

  

Он је такође оптуживао Трампа да својом реториком у вези с протестима због расно
мотивисане полицијске бруталности не смирује ситуације, већ још више дели нацију.

  

(Танјуг)
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