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V ZDA so se uradno
začele volitve 2020
edko v zgodovini so ameriške
predsedniške volitve potekale
v tako zapletenem obdobju, kot
je letošnje. Država je dejansko v
resni stiski zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo COVIDA-19, in se
spopada z globoko etično in politično
razdeljenostjo, ki jo potrjujejo pogosti
protesti in spopadi med različnimi skupinami in organizacijami Združenih
držav. Novi predsednik bo zaradi teh
težkih okoliščin moral biti kos izjemno
zahtevni nalogi, ki je trenutno ne Trump
ne Biden ne moreta opraviti. Zdi se, da
sta kandidata dejansko bolj osredotočena na prepiranje in vzajemno obtoževanje, kot pa na predstavljanje predlogov
oziroma konkretnih načrtov, ki bi lahko
rešili državo in jo izvlekli iz krize, vsaj
tako je pokazalo nedavno predsedniško
televizijsko soočenje. Ta negotovost v
kombinaciji s posledicami pandemije
vpliva negativno tako na borzo in trge
ter neposredno na volivce, ki se znajdejo
v neugodnem položaju; počakati bodo
morali na november in upati, da se bo
kaj spremenilo. V vsakem primeru bo
novi vodja ZDA pozvan k hitremu in
odločnemu ukrepanju, kajti vsak daljši
zastoj v Washingtonu bi lahko imel uničujoče posledice za ves svet.
Za mnenje smo tokrat vprašali Adama
Barka, ki ima angleške in slovenske
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viatorinofficial: has stopped

52a_barkolana: has stopped

cristiano: Tokrat nisem uspel zmagati :(

stephanelsharaawy: Meni je nrdu škercon invece ...

stefbonaccini: AZZOLINAAAAA, ZAKAJ NE POSLUŠAŠ DEŽELLLLL

ministrazzolina: Ker vem, da imam prav.

kimjongun: Resni možje priznajo napake. In se zjočejo.

andrea_diprè: Pravi možje pa poznajo samo moje ključne besede ...

joe.bastianich: Vuoi che ... ?
povprečen_prebivalec_planeta_Zemlje: Edina gotovost je ta,
da je Miloš Tul mito.

federico.lobuono: In da bom jaz najmlajši župan v Rimu ...

vittoriosgarbee: COOCHIE MAN

korenine, živi pa v Trstu. Razkril nam je,
kaj meni o letošnjih volitvah ter o ameriški družbi nasploh. V eni prihodnjih
številk @Direkta bomo prisluhnili tudi
drugačnim mnenjem.
»Zaljubljen sem v ameriške ideale.
Znamenita Deklaracija neodvisnosti
je med najvplivnejšimi teksti naše civilizacije. Svoboda in enakopravnost,
etos, ki odmeva po ustavah in med
ideali vsega vzhodnega sveta. Kot nikoli prej je ta plemeniti ideal napadan.
Letošnje novembrske volitve v ZDA
kažejo na prelomni trenutek v ameriški zgodovini. Ljudstvo bo odločilo, v
katero smer bodo šli. Izberejo lahko
levico, oziroma Bidna, ki bo državo
vedno bolj oddaljeval od idealov svobode in svobodnega trgovanja, na
katerih so predniki Američanov zgradili državo. Ali pa Trumpa, ki bi jih
vodil desno, vendar če izberejo njega,
bodo lahko ponosni na svoje ideale,
identiteto in zgodovino za napredovanje v bogatejšo prihodnost.
Prepričan sem, da je Trump hipokrit
in grozen predsednik, ki je ob izvolitvi
obljubljal nižanje državnega dolga, a
ga je v štirih letih zvišal za skoraj 7 bilijonov (3 bilijone pred globalno pandemijo). Nesposobnost predsednika
pa je v resnici nepomemben faktor
pri teh volitvah. Oba kandidata sta
objektivno neprimerna, da bi bila na
čelu ZDA. Gre za boj med ideologijami; ohraniti etos njihovih prednikov ali pa ga žrtvovati
za slep, nihilistični napredek.
Biden je samo začetek, saj se
demokratska stranka
ne misli ustaviti, dokler ne
bodo ameriške
sanje izničene
pod njihovimi
levičarskimi
ideali. Demo-

Koga bodo volili Rimljani?
imljani bodo morali kmalu izvoliti novega župana. Kdaj? Ne
vemo še, saj ni v tem trenutku
nič gotovo. Najverjetneje pa se
bodo morali kandidati spopasti prihodnje leto spomladi. Prva, ki je sprejela izziv, je bila sedanja županja Virginia
Raggi. Za kandidaturo so se odločili
tudi Vittorio Sgarbi, Monica Cirinnà in
po vsej verjetnosti Carlo Calenda. Za Ligo se bo boril sam Matteo Salvini, stranka Frattelli d´Italia se mora o tem še
odločiti. Ob veteranih italijanskega političnega prostora pa bo kandidiral še
dvajsetletni Federico Lobuono.
Lobuono prihaja iz Barija, a že pet let
živi v Rimu in je najmlajši kandidat za
rimskega župana v zgodovini. Sodeloval je z Demokratsko stranko in stranko
Italia Viva, ustanovil pa je še svojo
stranko La Giovane Roma. Prebivalcem
Rima obljublja brezplačno gledališče
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in kino za mlajše od 25 let in starejše
od 65. leta. Obljubil je, da bo obnovil
zapuščene stavbe, po karanteni bo
podprl kulturo. Izboljšal bo javna prevozna sredstva, saj je razložil, da je
preveč neuporabnih avtobusov in preveč ljudi je nepoštenih, ker ne plačujejo
vozovnic. Izjavil je, da se sam raje premika s podzemno železnico kot z avtobusom, najraje pa se vozi s svojim
električnim skuterjem. Problem zapuščenih stavb hoče rešiti tako, da bi zasebniki obnovili zapuščene prostore
in tam delovali brezplačno.
Prepričan je, da kljub podpori mladim,
ki ga spremljajo po družbenih omrežjih
in različnih medijih, mu starejši ne
bodo zaupali zaradi njegove mladosti.
Njegovo sporočilo pa je jasno: nad
vsem želi pomagati opustošenemu
mestu in vsem njegovim prebivalcem,
naj bodo stari ali mladi!

kratska stranka je v desetletjih zavzemala vedno ekstremnejšo politično
pozicijo. Tudi Biden, relativno zmeren
demokrat, ima politični načrt, ki bo
na dramatičen način spremenil kulturno in ekonomsko identiteto ZDA.
Državo bi premaknil korak bližje demokratskemu socializmu, njegovi novi
socialni programi pa bodo državni
dolg spravili v še večji deficit, saj Bidnov skrajno neprimeren nov davčni
sistem višjih davkov ne bi bil kos tem
reformam. Visoki davki bi, še posebej
v času pandemije, zadušili rast ekonomije in onemogočili, da bi se ustvarila nova delovna mesta. Prihodnje
generacije bodo obsojene na še večje
težave, ko se bodo morale prej ali slej
sprijazniti z hiperinflacijo in krizo zaradi državnega dolga kot posledica
obupne ekonomske politike demokratov in hipokritskih republikancev,
ki so nezvesti ekonomskemu konservatizmu, kot sta bila Nixon in Bush.
Trumpova politika deregulacije in nižanja davkov je pospešila ekonomsko
rast, ampak po drugi strani tudi višanje
državnega dolga, ker je dodelila preveliko denarja, raven socialne države
pa je ostala skoraj nespremenjena.
Zanima me, kako bodo videti dolgotrajne ekonomske posledice Trumpovih protekcionističnih tržnih pogodb
v naslednjih štirih letih, če bo na volitvah zmagal. Rad bi verjel, da se bo
državni dolg končno zmanjšal.
Demokrati verjamejo, da je vsakdo, ki
se zavzema za zaščito narodne identitete preko regulacije migracijskih
tokov, rasist in ksenofob. Raje bi videli
erozijo ameriških idealov, ki bi jo povzročili novih priseljenci iz Srednje
Amerike, ki zaradi drugačnih zgodovinskih in socialnih pogojev z ameriškim narodom ne bi delili idealov
svobode in svobodnega trgovanja.
Demokrati sami v te ideale ne verjamejo več, načrtno hočejo več migracij,
ker vedo, da bodo novi priseljenci iz
Srednje Amerike v veliko večji meri
volili njih. To ni naključje. Žrtvovali bi
narodno identiteto v imenu globalistične ideje brezmejnih držav in politične hegemonije. Amerika je država
migrantov, saj v njej živi veliko ljudi
različnih narodnosti. Mislim pa, da je
treba pri migrantski politiki temeljito
razmisliti o migraciji brez nobenega
pravila. Verjamem, da ne moremo govoriti o migraciji, ne da bi omenili asimilacije in integracije. V določeno
državo vključiš lahko samo določeno
število ljudi, ki se družbi lahko prilagodijo. Če je število priseljencev preveliko, se bo družba s težavo prilagodila in jih vključevala vase. To pa
lahko sčasoma pripelje v spremembo
in izgubo izvornih idealov naroda.
Važno je, da so migracije posameznikov izvedene legalno in v skladu z
državnim interesom. To trdi predsednik Trump. Raje pa imam prave svobodoljubne republikance, kot je predstavnik senata Rand Paul, ki se bori,
da bi odpravili prepoved mamil in
nasilje policije nad civilisti. Ampak
volil bi za Trumpa, čeprav je slab, nesposoben in hipokrit, saj mislim, da
je tudi tak republikanec boljši kot demokrat Biden.«

