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I ΓΝΩΜΗ

Η πολιτική μάχη
για ίο Ουιοκόνοιν

Η

προεκλογική περίοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες
συνεχίζεται εν μέσω έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων
I Ι απόφαση του προέδρου Ντόναλντ
Τραμπ να επισκεφθεί την πόλη Κενόσα στην Πολιτεία
Ουισκόνσιν εντάσσεται στην προσπάθεια του να δείξει
πως καταφέρνει να επιβάλει την τάξη στην πράξη Τις
τελευταίες μέρες άλλωστε κατηγορεί τον πολιτικό του
αντίπαλο Τζο Μπάιντεν ότι με την αριστερή και
συμπεριφορά του υποκινεί τους διαδηλοπές
και δεν αποκηρύσσει τη βία λόγω των φιλελεύθερων
αξιών του Παράλληλα τον επικρίνει πως έχει αποφύγει
μέχρι στιγμής να επισκεφθεί το Ουισκόνσιν
Από τη δική του πλευρά ο
Μπάιντεν απαντάει στον αμερικανό
πρόεδρο πως χρησιμοποιεί ρητορική
μίσους και με τον τρόπο αυτό
οξύνει τις φυλετικές διακρίσεις Ο
υποψήφιος των Δημοκρατικών δεν
αρνείται υψηλότερη χρηματοδότηση
σοσιαλιστική

της αστυνομίας εφόσον εκλεγεί
και προσπαθεί να δείξει στην
ΤΖΟΓΟΠΟΥΛΟΥ
αμερικανική κοινή γνώμη ότι ο
Τραμπ αξιολογεί τους διαδηλωτές
ανάλογα με τις πολιτικές τους προτιμήσεις
Ο ρατσισμός εντός Ηνωμένων Πολιτειών αυξάνεται
υπό τις παρούσες συνθήκες Στη σκιά του σοβαρού αυτού
προβλήματος όμως Τραμπ και Μπάιντεν διεκδικούν
τους εκλέκτορες μιας σημαντικής πολιτείας ενόψει
της τελικής καταμέτρησης των προεδρικών εκλογών
του Νοεμβρίου Αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα στο
Ουισκόνσιν είναι αμφίβολο Πριν από τέσσερα χρόνια
TOY ΓΙΩΡΓΟΥ Ν

το πήραν οι Ρεπουμπλικάνοι με μικρή διαφορά περίπου
23.000 ψήφων
Ο Τραμπ εκμεταλλεύεται πολιτικά τις φυλετικές
ταραχές για να επαναλάβει την επιτυχία του 2016
Πέρα από το ηθικό σκέλος της τακτικής αυτής το
σενάριο νίκης του δεν πρέπει να αποκλειστεί Η εταιρεία
δημοσκοπήσεων Τραφάλγκαρ η οποία προέβλεψε
σωστά το αποτέλεσμα στο Ουισκόνσιν το 2016 δίνει στον
Τραμπ μικρό προβάδισμα Πολύ πριν από τα πρόσφατα
επεισόδια άλλωστε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε
επιδοθεί σε μία έξυπνη επικοινωνιακή καμπάνια στην
πολιτεία Η τακτική αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
αποστολή προσωπικών μηνυμάτων στους ψηφοφόρους
του κόμματος κυρίως με τη χρησιμοποίηση μέσων
κοινωνικής δικτύωσης όπου δίνεται έμφαση στα σημασία
της δημόσιας τάξης και τη συναισθηματική αντιμετώπιση
των φυλετικών ταραχών
Στα περισσότερα αμερικανικά και διεθνή MME έχει
καλλιεργηθεί ήδη κλίμα νίκης Μπάιντεν τον Νοέμβριο
Αυτό ωστόσο περισσότερο εκφράζει την επιθυμία τους
παρά αντικατοπτρίζει απαραίτητα την πραγματικότητα
Ακόμα είναι πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και
η ψυχρή αξιολόγηση της κατάστασης στο Ουισκόνσιν
δείχνει ότι ο Τραμπ δεν έχει ακόμα χάσει Το αντίθετο
Η εμπειρία από τις εκλογές του 2016 δείχνει πως
το Ουισκόνσιν μαζί με ορισμένες ακόμα πολιτείες
κατέληξαν τελικά στους Ρεπουμπλικανούς αν και πολλές
εταιρείες κοινής γνώμης προέβλεπαν το αντίθετο Το αν το
ίδιο μπορεί να συμβεί τέσσερα χρόνια αργότερα θα κριθεί
τον Νοέμβριο Ακόμα και στις γενικές δημοσκοπήσεις που
αφορούν όλη την αμερικανική επικράτεια και δεν έχουν
ιδιαίτερη σημασία λόγω του συγκεκριμένου εκλογικού
συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών η διαφορά Τραμπ
Μπάιντεν έχει ήδη αρχίσει να μειώνει Επίσης ο Τραμπ
προηγείται στην παράσταση νίκης
Ο Γιώργοβ Τζογόηουλοβ είναι ερευνητήε στο Ελληνικό Ιδρυμα Ευρωηαϊ
Krts και Εξωτερικήε Πολπικήβ ΕΛΙΑΜΕΠ

