
Готово 20 милиона Американаца већ гласало, рекордан одзив бирача у историји првог дана гласања
субота, 17 октобар 2020 08:32

Скоро 20 милиона Американаца већ је гласало на председничким изборима, који су
заказани за 3. новембар, што је незабележено у свим досадашњим изборима, саопштио
је Амерички изборни пројекат.

  

  
  

Овакав тренд последица пандемије, јер људи желе да избегну гужве на гласачким
местима на дан избора

    

Поређења ради, на претходним председничким изборима до 16. октобра је гласало око
шест милиона људи, преноси Би-Би-Си.
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Овакав тренд последица пандемије, јер људи желе да избегну гужве на гласачким
местима на дан избора

  

Стручњаци сматрају да је овакав тренд последица пандемије, јер људи желе да избегну
гужве на гласачким местима на дан избора.

  

Гласање у Тексасу је почело у уторак и забележен је рекордан одзив бирача у историји
првог дана гласања, а дневни рекорд је у понедељак забележен и у Џорџији.

  

У Охају је листиће за гласање поштом тражило више од 2,4 милиона људи, што је
двоструко више него 2016. године.

  

"Бајден може да победи у раном гласању, али ће Трамп то лако преокренути у своју
корист у изборном дану"

  

Истраживање је показало да велика већина оних који су већ гласали подржава
демократе, али из републиканског табора поручују да Џо Бајден може да победи у раном
гласању, али да ће Доналд Трамп то лако преокренути у своју корист у изборном дану.

  

Аналитичари указују на истраживања која показују да ће ове године, за разлику од
многих других избора, гласати велики број младих, што би требало да буде предност за
Бајдена, као што је својевремено донело велику предост Бараку Обами.

  

У истраживању Аксиоса четири од десет студената рекло је да планирају да протестују
уколико Трамп победи, док би то урадило само три одсто студената у случају победе
Бајдена.

  

(Фонет, Н1) 
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