
САД: Демократска странка објавила да је Пит Бутиџиџ са 26,2 одсто гласова тесно победио на предизборима у Ајови, на другом месту Сандерс са 26,1 одсто
петак, 07 фебруар 2020 10:58

 Пит Бутиџиџ тесно је победио на демократским председничким предизборима у Ајови,
објавила је Демократска странка у четвртак, након дугог кашњења у објављивању
резултата првог надметања у трци за одабир изазивача републиканском председнику
Доналду Трампу.

  

Бутиџиџ (38), умерени бивши градоначелник места Саут Бенд у Индијани, освојио је 26,2
посто гласова, а прогресивни сенатор Сандерс 26,1 посто.

  

Сенаторка Елизабет Ворен завршила је на трећем месту с 18 посто, док је бивши
потпредседник Џо Бајден освојио разочаравајуће четврто место с 15,8 посто, а
сенаторка Ејми Клобучар пето с 12,3 посто гласова.

  

Такви резултати могли би учинити још неизвеснијом трку за демократску председничку
номинацију и да ојача сумњу у политичку будућност Бајдена, за кога се досад сматрало
да је водећи кандидат.
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Демократе из Ајове у понедељак увече су дошли у 1600 школа, друштвених центара и
других јавних места како би одлучили између 11 кандидата у демократској трци.

  

Резултати предизбора у Ајови увелико су у сенци техничких и организационих проблема
у спровођењу избора и бројању гласова, а страначки функционери кривца су нашли у
новој мобилној апликацији за бројање гласова.

  

Председник Демократског националног одбора Том Перез позвао је у четвртак на
ревизију резултата гласања у Ајови, након што су технички пропусти довели у питање
њихову тачност.

  

"Желим да будем сигуран да сваки гласач у Ајови зна да се његов глас броји", рекао је
Перез у интервјуу МСНБЦ-у.

  

Међутим, додао је, ревизија вероватно неће променити састав делегата из Ајове на
Демократској националној конвенцији.

  

Челник Демократске странке у Ајови Трој Прајс рекао је да странка не планира да
започне ревизију, већ ће то учинити само ако неки кандидат то затражи.

  

Али, и пре него што су у уторак објављени први резултати, демократски кандидати већ
су напустили Ајову и посветили се следећим изборима за номинацију, који ће се одржати
у Њу Хемпширу 11. фебруара.
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