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„…To najważniejsze wybory w historii naszego kraju. Nigdy wcześniej wyborcy nie stanęli
przed wyraźniejszym wyborem między dwiema partiami, dwiema wizjami, dwiema
filozofiami lub dwoma programami. Te wybory zadecydują, czy ocalimy amerykańskie
marzenie, czy też pozwolimy socjalistycznej agendzie zniszczyć nasze umiłowane
przeznaczenie. Rozstrzygnie się, czy szybko stworzymy miliony dobrze płatnych miejsc
pracy, czy też zniszczymy nasz przemysł i przeniesiemy miliony miejsc pracy za granicę, jak
to robiono przez wiele dziesięcioleci. Wasz głos zadecyduje, czy będziemy chronić
przestrzegających prawa Amerykanów, czy też damy wolną rękę brutalnym anarchistom,
agitatorom i przestępcom, którzy zagrażają naszym obywatelom”.
„…Amerykanie mają stal w kręgosłupach, żwir w duszach i ogień w sercach.
Prezydent Donald Trump
(z przemówienia na konwencji Republikanów VIII 2020)

Raport ukończono 27.10.2020.

Istotna może okazać się postawa Amerykanów polskiego pochodzenia

KAMPANIA PREZYDENCKA W USA
Odliczane są ostatnie dni do wyborów prezydenckich w USA. Debaty kandydatów
Donalda Trumpa i Joe Bidena zostały zdominowane przez personalne ataki i nie
zmieniły preferencji ich zwolenników. Poprzedzały je istotne wydarzenia polityczne,
z których najważniejszymi były konwencje Demokratów i Republikanów. Warto
pamiętać, że kampania prowadzona jest w wyjątkowych warunkach. USA zmagają się
ze zdrowotnymi i ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa Covid-19. Przez
kraj przetoczyła się też fala gwałtownych protestów po śmieci czarnoskórego George’a
Floyda, której skala pozwalała na porównanie ich z rozruchami z lat 60-tych. Protesty
pokazały wysoki stopień podziałów w amerykańskim społeczeństwie i zaskakująco
silne tendencje anarchistyczno-rewolucyjne kwestionujące amerykańskie dziedzictwo
i tożsamość.
Wynik wyborów prezydenckich będzie miał bardzo duże znaczenie dla Polski
szczególnie na płaszczyźnie przemian społeczno-ideowych.
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Protesty w Portland
Fala protestów, która rozpoczęła się w Minneapolis po śmierci George’a Floyda
(25.05.2020) i objęła wiele amerykańskich miast, jesienią zaczęła wygasać1. Wyjątkiem
było sześćsettysięczne Portland w Oregonie. Tam protesty zwolenników ruchu Black Lives
Matter trwały praktycznie nieprzerwanie przez ponad 100 dni. Uczestniczyło w nich
każdorazowo od stu do siedmiu tysięcy demonstrantów. Do eskalacji protestów doszło 29
maja, gdy próbowano podpalić główny posterunek policji i sądu (Multnomah County Justice
Center). Doszło także do aktów wandalizmu i grabieży. Przedstawiciele stowarzyszenia
przedsiębiorców z Portland oświadczyli, iż straty poniesione na skutek rozruchów
szacowane są na dziesiątki milionów dolarów.2 Przewodnicząca rady hrabstwa Multnomah
(obejmującego Portland) Deborah Kafoury (Partia Demokratyczna) wyraziła jednak swoiste
zrozumienie dla aktów wandalizmu:
„Zniszczenie w centrum miasta zeszłej nocy są godne pożałowania i brzydkie”- stwierdziła
Kafoury. W mailu skierowanym do urzędników napisała, że była „przerażona”, iż
pracownicy hrabstwa, pracujący w Multnomah County Justice Center, byli zagrożeni
podczas zamieszek. „Ale historia policyjnej przemocy wobec osób czarnoskórych zarówno
tutaj, w Portland, jak i w całym kraju, jest znacznie brzydsza. Tych istnień ludzkich, które
zostały utracone, nie można zastąpić.”3
Burmistrz miasta Ted Wheeler (Partia Demokratyczna) ogłosił stan wyjątkowy i wprowadził
godzinę policyjną.4 31 maja liczba protestujących przekroczyła 7 tys. osób. Za dnia
pokojowe demonstracje nocą przeradzały się w starcia z policją. Na początku czerwca
demonstracje gromadziły nawet do 10 000 uczestników.5
Na początku lipca do Portland oddelegowani zostali agenci federalni m.in. z Departamentu
Bezpieczeństwa

Krajowego

(U.S. Department of Homeland Security) w celu

zabezpieczenia budynków federalnych. Lokalna policja w Portland zareagowała
sceptycznie, twierdząc, że nie prosiła o pomoc, a obecność agentów federalnych może

1

Wydarzeniom tym poświęcony został specjalny raport RDI dostępny pod adresem https://rdiplad.org/raportfloyd-2-2020
2

https://www.oregonlive.com/news/2020/05/portland-leaders-condemn-violence-draw-distinction-betweenpeaceful-protest-and-riot.html
3
https://www.oregonlive.com/news/2020/05/portland-leaders-condemn-violence-draw-distinction-betweenpeaceful-protest-and-riot.html
4
https://www.opb.org/news/article/george-floyd-protest-portland-fire-justice-center/
5
https://www.opb.org/news/article/portland-police-describe-nightly-protests-unsustainable/
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utrudnić ich działania.6 Wysłanie sił federalnych poprzedzone zostało ostrą krytyką pod
adresem władz Portland, wyrażoną przez prezydenta Donalda Trumpa. W bazie wojskowej
na Florydzie prezydent Trump stwierdził, że lokalne władze w Portland nie kontrolują
sytuacji. Wysłanie sił federalnych poprzedzone zostało dekretem prezydenckim z 26
czerwca, zgodnie z którym niszczenie pomników zagrożone zostało karą do 10 lat
więzienia.7 Stało się tak po próbach obalenia pomnika prezydenta Andrew Jacksona
naprzeciw Białego Domu.8
Od 14 lipca zaczęły pojawiać się w mediach informacje o agentach (U.S. Marshals Special
Operations Group) w cywilnych samochodach dokonujących zatrzymań demonstrantów
poza strefą zamieszek i protestów.9 Siłom federalnym zarzucono stosowanie nadmiernej
przemocy np. używanie gazu łzawiącego. Burmistrz Ted Wheeler wezwał do wycofania sił
federalnych z Portland, twierdząc, że prowokują przemoc. „Nie potrzebujemy i nie chcemy
tu waszej pomocy” – stwierdził Wheeler.10 Do poważniejszych starć z siłami federalnymi
doszło m.in. w nocy 19 lipca. Setki demonstrantów – niektórzy uzbrojeni w pałki, z tarczami
i w kaskach – próbowali zaatakować budynek sądu federalnego. Użyto gazu łzawiącego. 22
lipca burmistrz Wheeler został wygwizdany i wezwany do rezygnacji, gdy próbował
rozmawiać z protestującymi – ochrona musiała ewakuować go z tłumu.
Ostatecznie 30 lipca – na mocy porozumienia z rządem federalnym – funkcjonariusze
Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego i innych agencji rządowych wycofani zostali
z Portland. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo przejęła z powrotem lokalna policja. Już
dzień później w sieci pojawiło się wideo pokazujące palenie amerykańskiej flagi i Biblii
przed budynkiem sądu federalnego w Portland. W połowie sierpnia dochodziło do nocnych
strać z policją, ale liczba uczestników zajść malała. Wcześniej Burmistrz Wheeler ostro
skrytykował demonstrantów walczących z policja, zarzucając im, że nie demonstrują, lecz
usiłują popełnić morderstwo. 16 sierpnia do nieprzytomności pobity został mężczyzna
w strefie objętej protestami zwolenników Black Lives Matter – wideo z zajścia pobiegło
sieć. Wcześniej nożem zraniony został czarnoskóry zwolennik Donalda Trumpa
dokumentujący zajścia.
6

https://www.koin.com/news/politics/homeland-security-gets-new-role-under-trump-monument-order/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-protecting-american-monumentsmemorials-statues-combating-recent-criminal-violence/
8
https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/protesters-d-c-s-lafayette-square-try-topple-andrewjackson-n1231847
9
https://www.opb.org/news/article/federal-law-enforcement-unmarked-vehicles-portland-protesters/
https://www.wweek.com/news/city/2020/07/14/mayor-ted-wheeler-calls-on-federal-officers-to-leaveportland-we-do-not-need-or-want-their-help/
7
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29 sierpnia doszło do zabójstwa Aarona Danielsona, 30-letniego zwolennika Donalda
Trumpa i uczestnika samochodowej kawalkady poparcia, która odbyła się w Portland.
Zabójcą okazał się 48-letni zagorzały zwolennik Antify Michael Forest Reinoehl. Reinoehl
został zastrzelony przez FBI podczas próby zatrzymania.
Tego rodzaju zdarzenia i informacje musiały stopniowo doprowadzić do spadku poparcia
społecznego dla trwających od maja protestów. Rozruchy w Portland wielokrotnie
podawane były przez Donalda Trumpa jako przykład utraty kontroli nad protestami
w miastach rządzonych przez Demokratów.
Rozruchy w Kenosha
W sierpniu do poważnych rozruchów doszło w położonym w stanie Wisconsin mieście
Kenosha. Powodem zamieszek było postrzelenie 23 sierpnia przez policję czarnoskórego
Jacoba Blake’a. Policja twierdzi, że podczas zatrzymania Blake stawiał opór i uzbrojony był
w nóż. Na skutek odniesionych ran Blake został sparaliżowany. Zamieszki wybuchły już
pierwszej nocy po tym zdarzeniu. Charakteryzowały się licznymi podpaleniami, z których
najgłośniejszym było spalenie dziesiątków aut w jednym tylko salonie samochodowym.11
25 sierpnia władze miasta skierowały do gubernatora stanu Wisconsin prośbę o przysłanie
2 000 żołnierzy Gwardii Narodowej w celu opanowania protestów. Wcześniej uzbrojeni
członkowie lokalnych milicji pilnowali sklepów i stacji benzynowych. Podczas rozruchów
17-letni strażnik-ochotnik zastrzelił w samoobronie - jak twierdził - dwóch napastników.
28 sierpnia do miasta skierowanych zostało 1 000 żołnierzy. 1 września Kenoshę odwiedził
prezydent Donald Trump w celu naocznego oszacowania zniszczeń. Podczas protestów
doszło do wielu podpaleń, a blisko 100 budynków zostało uszkodzonych.
12 września amerykańską opinią publiczną wstrząsnęło nagranie pokazujące próbę
zabójstwa dwojga policjantów w Los Angeles. Sprawca, który podkradł się do radiowozu i
bez ostrzeżenia otworzył ogień, ciężko raniąc policjantów, został później zidentyfikowany
jako kryminalista Deonte Lee Murray. Przed kliniką, do której trafili ranni policjanci,
zgromadzili się zwolennicy Black Lives Matter, miały tam paść słowa: „mamy nadzieję, że
[policjanci] umrą”.12
11

https://eu.jsonline.com/story/news/2020/08/24/kenosha-protests-escalate-after-police-shoot-black-manjacob-blake/3427941001/
12
https://wikiglobals.com/deonte-lee-murray-biography-wiki-age/
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Donald Trump osobiście zadzwonił do rannych policjantów życząc im szybkiego powrotu
do zdrowia. W trakcie kampanii obarczył też pośrednio winą Joe Bidena za antypolicyjny
klimat, jaki rozpowszechnił się w USA. Jak podaje FBI, do tej pory w 2020 roku
zastrzelonych zostało 40 policjantów, z czego 8 zabito w zasadzkach.13
Amerykańskie media odnotowały również samobójstwo Jake’a Gardnera, weterana wojny
w Iraku, który w maju śmiertelnie postrzelił 22-letniego demonstranta i miał odpowiadać
przed sądem. W październiku opinię publiczną zaszokowało również nagranie pokazujące
sprzeczkę popierających policję prawicowych demonstrantów w Denver ze zwolennikami
Black Lives Matter. Incydent zakończył się zastrzeleniem nieuzbrojonego Lee Keltnera
przez Matthew Dolloffa – fanatycznego przeciwnika prezydenta Trumpa – zatrudnianego
w charakterze ochroniarza przez jedną ze stacji telewizyjnych.14
Do konfrontacji pomiędzy uzbrojonymi w broń długą zwolennikami Trumpa a również
dysponującymi bronią aktywistami BLM doszło na początku września w Louisville
(Kentucky). Obyło się bez ofiar. Obie grupy rozdzieliła policja. Już w lipcu w Louisville
maszerowały dziesiątki dobrze uzbrojonych i umundurowanych czarnoskórych aktywistów
BLM.15 Demonstranci skanowali hasła: „nie ma pokoju bez sprawiedliwości”.
Jak podaje CNN, badania opinii publicznej wykazały znaczący spadek poparcia dla
ruchu Black Lives Matter. Na początku czerwca ruch popierany był przez 67 procent
dorosłych Amerykanów. We wrześniu poziom poparcia spadł do 55 procent.16
Ciekawe jest rozbicie tych danych na grupy etniczne i preferencje polityczne:
–

wśród Afroamerykanów poparcie utrzymało się na wysokim 87 procentowym
poziomie.

–

wśród białych spadło natomiast z 60 do 45 procent.

–

wśród Latynosów odnotowano spadek z 77 do 66 procent,

–

wśród Azjatów z 75 do 69 procent.

https://abc11.com/group-shouted-we-hope-they-die-about-la-county-deputies-shot/6422147/
13
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54137838
14
https://www.youtube.com/watch?v=17c2q9rpyhc
15
https://www.reuters.com/article/us-global-race-protests-louisville-idUSKCN24R025
16
https://edition.cnn.com/2020/09/22/us/black-lives-matter-support-declines-trnd/index.html
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W czerwcu BLM popierało 37 procent wyborców Republikanów. We wrześniu podobną
opinię wyrażało już tylko 16 procent. Spadek wśród wyborców Demokratów był
zdecydowanie mniejszy: z 92 do 88 procent.17
Najwyraźniej powszechne przekonanie o nadmiernej brutalności policji względem
czarnoskórych Amerykanów skonfrontowane zostało z niejednokrotnie agresywnymi
protestami. Musiało się to przyczynić do spadku popularności całego ruchu. Od początku
prezydent Donald Trump zdecydowanie sprzeciwiał się gremialnym atakom na policję
i żądaniom ograniczenia jej finansowania. Zapewniło mu to bardzo wysokie poparcie
ze strony policyjnych organizacji i związków zawodowych, o czym wielokrotnie mówił
podczas wieców i debat telewizyjnych. Jednocześnie przedstawiał Joe Bidena jako
przeciwnika policji i polityka de facto popierającego anarchizację życia społecznego.
Konwencja Republikanów
W dniach 24-27 sierpnia odbyła się krajowa konwencja Republikanów, na której Donald
Trump oficjalnie przyjął nominację do ubiegania się o drugą kadencję. Na terenie Białego
Domu wygłosił kolejne bardzo dobre przemówienie, które nakreśliło kierunek kampanijnej
retoryki oraz zdefiniowało główne obszary krytyki swojego konkurenta. Centralnym
punktem godzinnego wystąpienia była obrona prawa i porządku, zagrożonego przez
wspieraną przez radykalnych Demokratów rewolucję światopoglądową. Zasadniczo
wszystkie przemówienia i wiece kampanijne nawiązywały do przesłania, jakie Donald
Trump wygłosił 3 lipca u stóp góry Mt. Rushmore;18 było ono programową obroną tzw.
amerykańskich wartości, historii, dorobku, kultury i tożsamości narodowej, a jednocześnie
ostrą krytyką lewicowego radykalizmu i prób narzucenia większości amerykańskiej
odmiany kulturowego marksizmu.
Warto bliżej zapoznać się z waszyngtońskim przemówieniem Donalda Trumpa, ponieważ
główne wątki i przykłady pojawiały się we wszystkich późniejszych debatach i wiecach. Już
na początku swojego przemówienia Donald Trump roztoczył optymistyczną wizję celów,
jakie zamierza zrealizować w drugiej kadencji.

17

https://thehill.com/homenews/news/516699-poll-support-for-black-lives-matter-drops-12-points-since-june
Szczegółowy opis tego przemówienia znajduje się we wspomnianym wcześniej w przypisie 1 raporcie Reduty
na temat wydarzeń po śmierci Georga Floyda
18
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„W nowej kadencji ponownie zbudujemy największą gospodarkę w historii, szybko
wracając do pełnego zatrudnienia, rosnących dochodów i rekordowego dobrobytu.
Będziemy bronić Ameryki przed wszystkimi zagrożeniami i chronić Amerykę przed
wszystkimi niebezpieczeństwami. Poprowadzimy Amerykę ku nowym granicom ambicji i
odkryć, wniesiemy się na wyżyny narodowych osiągnięć. Rozpalimy wiarę w nasze
wartości, nową dumę z naszej historii i nowego ducha jedności, który można urzeczywistnić
tylko dzięki miłości do naszego wielkiego kraju.”19
W kolejnej części przemówienia Donald Trump nawiązał do wybitnych amerykańskich
prezydentów, którzy – począwszy od Theodore’a Roosevelta – potrafili „pokierować
Amerykanami ku śmiałym wizjom lepszej przyszłości”. Zapewnił też, że Ameryka pokona
koronawirusa i z pandemii wyjdzie mocniejsza niż kiedykolwiek.
Donald Trump ponownie podkreślił fundamenty, na których opierała się dawniej potęga
Ameryki:
„Tym, co jednoczyło minione pokolenia, była niezachwiana wiara w przeznaczenie Ameryki
i niezłomna wiara w naród amerykański. Wiedzieli, że nasz kraj jest błogosławiony przez
Boga i ma szczególne zadanie na tym świecie. To właśnie to przekonanie zainspirowało
powstanie Stanów Zjednoczonych, naszą ekspansję na zachód, zniesienie niewolnictwa,
przyjęcie praw obywatelskich, program kosmiczny oraz obalenie faszyzmu, tyranii i
komunizmu.”20
Ten fragment można odczytać jako aluzję do popularnego obecnie w USA podważania
amerykańskiego dziedzictwa i tożsamości oraz rozpowszechnioną na uniwersytetach i
w mediach pedagogikę wstydu, wzywającą do radykalnego zerwania z przeszłością.
W kolejnej części przemówienia Donald Trump wskazał na zagrożenia przed jakimi stoi dziś
Ameryka i znaczenie listopadowych wyborów.
„A jednak pomimo całej naszej wielkości jako narodu, wszystko, co osiągnęliśmy, jest teraz
w niebezpieczeństwie. To najważniejsze wybory w historii naszego kraju. Nigdy wcześniej
wyborcy nie stanęli przed wyraźniejszym wyborem między dwiema partiami, dwiema
wizjami, dwiema filozofiami lub dwoma programami. Te wybory zadecydują, czy ocalimy
amerykańskie marzenie, czy też pozwolimy socjalistycznej agendzie zniszczyć nasze
umiłowane przeznaczenie. Rozstrzygnie się, czy szybko stworzymy miliony dobrze
19
20

https://www.nytimes.com/2020/08/28/us/politics/trump-rnc-speech-transcript.html
https://www.nytimes.com/2020/08/28/us/politics/trump-rnc-speech-transcript.html
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płatnych miejsc pracy, czy też zniszczymy nasz przemysł i przeniesiemy miliony miejsc
pracy za granicę, jak to robiono przez wiele dziesięcioleci. Wasz głos zadecyduje, czy
będziemy chronić przestrzegających prawa Amerykanów, czy też damy wolną rękę
brutalnym anarchistom, agitatorom i przestępcom, którzy zagrażają naszym obywatelom.”

Znamienna i wyjątkowo ostra była też ocena Partii Demokratycznej oraz rzadko obecne
w europejskiej retoryce wyborczej odwołania do Boga:
„Jak Partia Demokratyczna może prosić o przewodzenie naszemu krajowi, skoro tyle czasu
spędziła niszcząc nasz kraj? Zapatrzona w przeszłość lewica nie widzi Ameryki jako
najbardziej wolnego, sprawiedliwego i wyjątkowego narodu na Ziemi. Zamiast tego widzi
niegodziwy naród, który musi zostać ukarany za swoje grzechy. Nasi przeciwnicy twierdzą,
że wasze odkupienie może nastąpić tylko poprzez oddanie im władzy. To wyświechtany
slogan, który powtarzał każdy represyjny ruch w historii, ale w tym kraju nie oczekujemy
zbawienia od zawodowych polityków. W Ameryce nie zwracamy się do rządu, aby się
podnieść. Ufamy wszechmocnemu Bogu.”
Następnie Trump przeszedł do krytyki swojego konkurenta w walce o Biały Dom.
„Joe Biden nie jest zbawcą duszy Ameryki. On jest niszczycielem miejsc pracy Ameryki
i jeśli otrzyma szansę, to stanie się niszczycielem wielkości Ameryki. Przez 47 lat Joe
Biden przyjmował darowizny od pracowników fizycznych, ściskał ich, a nawet całował.
Mówił im, że czuje ich ból, a następnie latał z powrotem do Waszyngtonu i głosował za
przeniesieniem naszych miejsc pracy do Chin i wielu innych odległych krajów. Joe Biden
spędził całą swoją karierę na outsourcingu swoich marzeń i marzeń amerykańskich
pracowników, przenosząc ich pracę, otwierając granice i wysyłając ich synów i córki
do walki w niekończących się wojnach w dalekich krajach, wojnach, które nigdy się nie
kończyły.”
W dalszej części przemówienia Donald Trump podkreślił osiągnięcia swojej prezydentury:
– podniesienia wydatków na obronność przez kraje NATO (o 130 miliardów dolarów
rocznie),
– redukcje podatków dla Amerykanów,
– wycofanie się z niekorzystnego dla USA Partnerstwa Transpacyficznego (TPP),
– redefinicję niekorzystnych postanowień traktatu NAFTA,
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– zabezpieczenie południowych granic USA przed nielegalną imigracją (budowa 300
mil muru, deportacja 20 000 członków gangów i 500 000 przestępców),
– powołanie 300 sędziów (w tym dwóch do Sądu Najwyższego). 21
W zakresie polityki zagranicznej i obronnej Donald Trump wymienił następujące sukcesy:
wsparcie dla Izraela, którego owocem było uznanie Jerozolimy za stolicę tego państwa,
pierwsze porozumienie bliskowschodnie od 25 lat (pomiędzy Izraelem, ZEA i Bahrajnem),
odbudowa potencjału obronnego USA (wydano rekordowe 2,5 biliona dolarów w ciągu 4
lat) i utworzenie Sił Kosmicznych.22
Duża

część

wystąpienia

poświęcona

została

walce

z

koronawirusem,

za

rozprzestrzenienie się którego – jak stale podkreśla Donald Trump – odpowiedzialne
były Chiny. Prezydent upamiętnił tysiące ofiar wirusa i podziękował pracownikom służby
zdrowia. Podkreślił wdrożenie masowej produkcji respiratorów (rozporządzenie o produkcji
obronnej), dostarczenie milionów zestawów ochronnych, budowę szpitali polowych
i oddelegowanie przez US Navy okrętów szpitalnych. Jak przypomniał, w USA wykonano
najwięcej na świecie testów covidowych (o 40 milionów więcej niż np. w Indiach, więcej
niż
we wszystkich krajach zachodniej półkuli). Dzięki coraz bardziej skuteczniejszym terapiom
zredukowano od kwietnia współczynnik zgonów o 80 proc. W ciągu trzech poprzednich
miesięcy odzyskano też 9 milionów miejsc pracy.

21

https://www.nytimes.com/2020/08/28/us/politics/trump-rnc-speech-transcript.html
US Space Force. Jest to nowy rodzaj sił zbrojnych powołanych przez Donalda Trumpa. Spotkało się to ze
zorganizowanym szyderstwem ze strony lewicowego establishmentu (szczególnie w mediach
społecznościowych, powstał także film wyśmiewający tę formację). Jest to znamienne zjawisko, pokazujące, że
niby „nowocześnie myślący” zwolennicy „postępu” zupełnie nie rozumieją zmian technologicznych obecnie
następujących w Stanach Zjednoczonych. Nowy rodzaj napędu rakietowego, który umożliwi radykalne
obniżenie kosztów wyniesienia na orbitę sprzętu i ludzi oraz wielokrotność użycia (reusable) silników oraz
opracowanie metody bezpiecznego powrotu rakiet z orbity powoduje, że Stany Zjednoczone mogą w średnim
okresie rozpocząć eksplorację kopalin na Księżycu, co będzie rewolucyjną zmianą, jeśli chodzi o dostępność np.
ziem rzadkich, niezbędnych do konstrukcji współczesnej elektroniki. Ziemie rzadkie teraz są pod kontrolą Chin.
Donald Trump mówi otwarcie o lądowaniu na Marsie. Postawa lewicowców ze Stanów Zjednoczonych jest
kopiowana także przez polskie środowiska lewicowe, które wyśmiewają powołanie w Polsce Agencji
Kosmicznej. Wydaje się jednak, ta postawa nie wynika tylko z ich braku wyobraźni i nieznajomości
nowoczesnych technologii lecz także z faktu, że współpraca Polski i Stanów Zjednoczonych w dziedzinie
eksploracji kosmosu dałaby kolejny impuls wzmacniania pozycji Polski, przy równoczesnym skoku
technologicznym. Poczucie niższości i trwanie w mentalnym poniżeniu, myślenie przez niektórych Polaków o
sobie jako niezdolnych do wyzwań na skalę kosmosu – to jest owoc wieloletniej pedagogiki wstydu uprawianej
w Polsce przez lewicowe ośrodki dyspozycji politycznej. W opinii redaktora tego raportu Polska znajduje się
teraz w szczególnym momencie, gdy Stany Zjednoczone poszukują partnerów do swojego odnowionego
programu kosmicznego, a Polska jest w Europie obecnie jednym z kluczowych sojuszników USA. Reduta
przygotowuje raport na ten temat.
22
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Donald Trump określił również cele jego administracji w walce z pandemią. Jest nią jak
najszybsze

odmrożenia

gospodarki,

przy

jednoczesnym

przestrzeganiu

zasad

bezpieczeństwa. Priorytetowe znacznie ma stworzenie szczepionek i opracowanie
skutecznych terapii.
Donald Trump skrytykował swojego przeciwnika w walce o fotel prezydencki za
gospodarcze wspieranie Chin (globalizm) i politykę klimatyczną, która w wypadku realizacji
osłabi amerykański przemysł.
„Dopilnujemy, aby nasze firmy i miejsca pracy pozostały w naszym kraju, tak jak robię to
już od dłuższego czasu, jeśli zauważyliście. Program Joe Bidena realizowany jest w
Chinach. Mój program został wykonany („made in”) w USA. Biden obiecał, że zaprzestanie
produkcji amerykańskiej ropy, węgla, gazu łupkowego i gazu ziemnego. Doprowadzi to do
zniszczenia gospodarek Pensylwanii, Ohio, Teksasu, Północnej Dakoty, Oklahomy,
Kolorado i Nowego Meksyku i całkowitego zniszczenia tych stanów”23
Donald Trump skrytykował też osłabianie policji i lewicowe sympatie Joe Bidena.
„Biden to koń trojański socjalizmu. Jeśli Joe Biden nie ma siły przeciwstawić się
nieokiełznanym marksistom, takim jak Bernie Sanders i jego koledzy radykałowie, a jest ich
wielu (…) to jak on kiedykolwiek wystąpi w waszej obronie? (…)
Nie popełnijcie błędu, jeśli oddacie władzę Joe Bidenowi, radykalna lewica przejmie
posterunki policji w całej Ameryce. Zmieni ustawodawstwo federalne, aby ograniczyć
egzekwowanie prawa w całym kraju. Sprawią, że każde miasto będzie wyglądać jak
rządzony przez Demokratów Portland w stanie Oregon. W Ameryce Bidena nikt nie będzie
bezpieczny. Mój rząd zawsze będzie wspierał policję.”
W zdecydowanych słowach potępił też akty wandalizmu i rozruchy, które ogarnęły
amerykańskie miasta.
„W najostrzejszych słowach Partia Republikańska potępia zamieszki, grabieże, podpalenia
i przemoc, które widzieliśmy we wszystkich miastach rządzonych przez Demokratów,
takich jak Kenosha, Minneapolis, Portland, Chicago i Nowy Jork i wielu innych rządzonych
przez Demokratów. (…)
W całej Ameryce na ulicach wielu rządzonych przez Demokratów miast panuje przemoc
i brakuje bezpieczeństwa. (…) Zawsze musimy zapewnić prawo i porządek. Wszystkie
przestępstwa federalne są ścigane i karane w najszerszym zakresie prawa. Kiedy anarchiści

23

https://www.nytimes.com/2020/08/28/us/politics/trump-rnc-speech-transcript.html
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zaczęli obalać nasze posągi i pomniki, natychmiast podpisałem rozporządzenie
prezydenckie: 10 lat więzienia i w cudowny sposób [nagle] wszystko ustało.”
Donald Trump potępił również radykalizację części wykładowców akademickich
i prawników oraz dyktat politycznej poprawności:
„Musimy odzyskać naszą niezależność od represyjnych ograniczeń lewicy. Amerykanie
są wyczerpani, starając się nadążać za najnowszymi listami zatwierdzonych słów i zwrotów
oraz za coraz bardziej restrykcyjnymi dekretami politycznymi.
Wiele rzeczy ma teraz inną nazwę, a zasady ciągle się zmieniają. Celem kultury
anulowania (cancel culture) jest sprawienie, by Amerykanie żyli w strachu przed
zwolnieniem z pracy, wyrzuceniem, zawstydzeniem, upokorzeniem i wypędzeniem
ze społeczeństwa, jakie znamy. Skrajna lewica chce was zmusić do powiedzenia tego,
o czym wiecie, że nie jest prawdziwe, i zastraszyć was, abyście nie mówili tego, co jest
prawdą.”24
Na koniec Donald Trump zapowiedział redukcję podatków, rozwój przemysłu i technologii
oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Obiecał też powrót patriotycznego sposobu nauczania
w szkołach. Wygłosił też rodzaj antylewicowego manifestu tożsamościowego:
„Nasi przeciwnicy uważają, że Ameryka to zdeprawowany naród. Chcemy, aby nasi
synowie i córki znali prawdę. Ameryka to największy i najbardziej wyjątkowy naród
w historii świata. Nasz kraj nie został zbudowany przez kulturę anulowania, nowomowę,
miażdżący konformizm. Nie jesteśmy narodem osób nieśmiałych. Jesteśmy narodem
zdecydowanych, dumnych i niezależnych amerykańskich patriotów. Jesteśmy narodem
pielgrzymów, poszukiwaczy przygód, pionierów i odkrywców, którzy nie chcą być
ograniczani, powstrzymywani lub w jakikolwiek inny sposób przymuszani. Amerykanie
mają kręgosłupy ze stali, dusze zdeterminowane i ogień w sercach. [Americans have
steel in their spines, grit in their souls, and fire in their hearts].25 Na Ziemi nie ma nikogo
takiego jak my. Chcę, aby każde dziecko w Ameryce wiedziało, że jesteście częścią
najbardziej ekscytującej i niesamowitej przygody w historii ludzkości. Bez względu na to,
skąd przybyła wasza rodzina i bez względu na pochodzenie społeczne – w Ameryce każdy

24

https://www.nytimes.com/2020/08/28/us/politics/trump-rnc-speech-transcript.html
Dosłowne tłumaczenie jest po polsku kalekie: „Amerykanie mają stal w kręgosłupach, żwir w duszach i ogień
w sercach”. Użyto w tym zdaniu idiom. Słowo „grit” [żwir] ma idiomatyczne znaczenie „odwaga i determinacja;
siła charakteru”
25
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może się rozwijać dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu i motywacji. Możecie osiągnąć
każdy cel i spełnić wszelkie ambicje.”
Osoby uczestniczące w konwencji na terenie Białego Domu po wyjściu na zewnętrz
zaatakowana zostały werbalnie przez manifestantów. Nagrania wideo pokazują potężną
agresję tłumu (zwolenników BLM), przy braku reakcji ze strony waszyngtońskiej policji.26
Debaty telewizyjne
W trakcie kampanii odbyły się dwie debaty prezydenckie. Pierwsza z nich miała miejsce 29
września w Cleveland na terenie uczelni Case Western Reserve University. Prowadzącym
debatę był dziennikarz konserwatywnej stacji telewizyjnej Fox News Chris Wallace. Debata
została zapamiętana jako chaotyczne i pełne docinków starcie dwóch głównych rywali.
Przegrywający w sondażach wyborczych Donald Trump był stroną atakującą i często
przerywał Joe Bidenowi, chcąc, jak się przypuszcza, wybić rywala z rytmu wypowiedzi. Joe
Biden okazał się znacznie bardziej sprawnym mówcą niż powszechnie zakładano, chociaż
widoczne też były momenty związanej z wiekiem dekoncentracji. Debata podzielona była
na pięć 15 minutowych segmentów poświęconych: nominacjom do sądu najwyższego,
pandemii Covid-19, niepokojom społecznym i przemocy w miastach, wyborom i
gospodarce. Zirytowany przerywaniem wypowiedzi Biden powiedział w pewnym
momencie do prezydenta „żeby się zamknął”.27 Jednocześnie sam często nie odpowiadał na
pytania prowadzącego i zbaczał z tematu. Chris Wallace kilkakrotnie napominał
prezydenta wyrażając swoje niezadowolenie z nierespektowania ustalonych reguł
debaty. Jednocześnie można było odnieść wrażenie, że znacznie mniej natarczywie
dopytywał Bidena. W czasie sporu o ubezpieczenia zdrowotne Biden nazwał Trumpa
„klaunem”.28 Trump w innym miejscu zrewanżował się prośbą, aby Biden nie mówił przy
nim o byciu inteligentnym, ponieważ nie ma w sobie za grosz inteligencji”.29
Trump sprawnie wykorzystał 47-letnią obecność Bidena w polityce do zdyskredytowania
jego reformatorskich postulatów. Jako członek waszyngtońskiego establishmentu Biden
miał kilka dekad na poprawę sytuacji Afroamerykanów – zauważył Trump.

26

https://www.youtube.com/watch?v=fMhz7GZQSn0
https://www.youtube.com/watch?v=LxZM5wB3nVM
28
https://www.youtube.com/watch?v=VV-7KtvBNLI
29
https://www.youtube.com/watch?v=C7Gw--6t3s4
27
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Widoczny w debacie poziom wzajemnej niechęci był bezprecedensowy jak na amerykańskie
standardy. Szczególnie źle widzowie i komentatorzy przyjęli atak Trumpa na syna
wiceprezydenta – Huntera Bidena, któremu prezydent wypomniał problemy z narkotykami
i niejasne powiązania biznesowe na Ukrainie. Joe Biden wybrnął z tego wspominają o
swoim drugim synu Josephie R. „Beau" Bidenie, który służył w Iraku i został odznaczony
Brązową Gwiazdą. W 2015 roku, w wieku 46 lat, Beau zmarł na raka mózgu. Sprawa
Huntera wróciła kilka tygodniu później, ale Trump został odebrany jako osoba pozbawiona
wrażliwości. Donald Trump został także skrytykowany za niedostateczne – zdaniem
lewicowych mediów – zdystansowanie się od prawicowego ugrupowania Proud Boys.
Debatę oglądały 73 miliony widzów. Lewicowo-liberalna CNN podała, że w ich sondażach
aż 60 proc. widzów uznało Bidena za zwycięzcę debaty.30 CBS News podała inne wyniki:
48 proc. wskazało na Bidena, 41 proc. na Trumpa, a 10 proc. uważało, że debata zakończyła
się remisem.31
Debata kandydatów na urząd wiceprezydenta (07.10.2020) religijnego Mike’a Pence’a
i znanej z liberalnych poglądów byłej prokurator generalnej stanu Kalifornia Kamali Harris
odbyła się w cieniu informacji o zakażeniu prezydenta Trumpa koronawirusem. Mike Pence
w opanowany sposób odpowiadał na ataki dotyczące sposobu radzenia sobie z pandemią w
USA. Nie dał się sprowokować, ale to 56-letnia Harris emanowała energią. Głównym
obszarem, na którym Harris atakowała wiceprezydenta Pence’a była jej zdaniem
nieadekwatna reakcja na pandemię: nieprzestrzeganie rygorów dystansu społecznego
i demonstracyjne unikanie noszenia maseczek przez prezydenta. Pence zapewniał o pracach
nad szczepionką, które postępują w „rekordowym tempie”.32 Na uwagę Harris, że „nie
skorzystałaby ze szczepionki, gdyby polecał ją Donald Trump”, Pence ostro zareagował:
„Proszę przestać uprawiać politykę kosztem ludzkiego życia”.
W tym miejscu warto zauważyć, że 26.10.2020 w USA odnotowano 69 841 nowych
przypadków i 529 zgonów przy populacji liczącej 328 milionów ludzi. Dla porównania w
67-milionowej Francji zakażonych zostało tego dnia 26 771 osób a 257 zmarło. Jak
wielokrotnie wspominał Donald Trump, w USA zdecydowanie zmalał współczynnik

30

https://edition.cnn.com/2020/09/29/politics/donald-trump-joe-biden-debate-poll/index.html
https://www.mediaite.com/election-2020/breaking-biden-beats-trump-48-41-in-cbs-news-instant-postdebate-poll/
32
https://www.youtube.com/watch?v=Q__CEb3dRqw
31
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śmiertelności w porównaniu z pierwszymi miesiącami pandemii. Demokraci podkreślają
jednak największą na świecie liczbę zakażeń – ponad 9 milionów – oraz najwyższą liczbę
zgonów: 232 000 (27.10.2020).
Debatę kandydatów na wiceprezydenta śledziło przed telewizorami 58 milionów widzów.
W sondzie przeprowadzonej przez CNN 59 proc. widzów uważało, że debatę wygrała
Harris, a tylko 38 proc. wskazywało na Pence’a. 33
Kolejna debata prezydencka miała się odbyć 15 października w Miami, ale została odwołana
na skutek informacji o zakażeniu prezydenta Trumpa wirusem Covid-19. 2 października
Donald Trump zakomunikował o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa i został
przetransportowany do szpitala. Ku wielkiemu zaskoczeniu już 5 października powrócił do
Białego Domu, a 10 października odbył pierwsze publiczne spotkania.
Zamiast zaplanowanej debaty obaj kandydaci wystąpili o tej samej porze w dwóch różnych
telewizjach: Joe Biden w ABC, gdzie zebrał 14,1 miliona widzów, a Donald Trump w NBC,
gdzie oglądało go 13,5 miliona widzów. Zgromadzona publiczność mogła zadawać
kandydatom pytania. Podczas gdy Biden mógł liczyć na neutralność prowadzącego, Trump
został od początku skonfrontowany z agresywnym stylem stawiania pytań przez prowadzącą
debatę dziennikarkę Savannah Guthrie ze stacji NBC, która zarzuciła prezydentowi m.in.
błędy w walce z pandemią i brak jednoznacznego odcięcia się od „białych suprematystów”.
Toczona miejscami podniesionym głosem debata bardziej przypominała przesłuchanie.34
Druga debata prezydencka
Druga i zarazem ostatnia debata telewizyjna z udziałem kontrkandydatów odbyła się
22 października na uniwersytecie Belmont w Nashville (Tennessee). Sam przebieg debaty
oceniony został jako zdecydowanie spokojniejszy i bardziej kulturalny.
Debata koncertowała się na kwestii pandemii. Joe Biden zarzucał prezydentowi Trumpowi
„brak planu i bagatelizowanie ryzyka”, sugerując współodpowiedzialność za śmierć ponad
200 tys. ofiar Covid-19 w USA. Donald Trump wskazywał na wczesne zamknięcie połączeń
lotniczych z Chinami i intensywne prace nad szczepionką.
33

https://edition.cnn.com/2020/10/07/politics/mike-pence-kamala-harris-vice-presidential-debatepoll/index.html
34
https://www.youtube.com/watch?v=rjwWG6kJ6io
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Nowym wątkiem było „złapanie” Bidena na deklaracji chęci odejścia od paliw kopalnych,
co doprowadziłoby zdaniem Trumpa do ruiny przemysł naftowy w Teksasie.35 Co ciekawe,
niektórzy komentatorzy uznali tę wypowiedź Bidena za wynik utraty koncentracji i swoisty
„prezent” dla sztabu Donalda Trumpa. Na finiszu kampanii Republikanie uzyskali zatem
„dowód” na ideologicznie motywowaną agendę klimatyczną Demokratów. Po tej debacie
odnotowano gwałtowny wzrost składek na finasowanie kampanii Trumpa.
Tematem, który wywołał spore emocje w czasie debaty, była kwestia powiazań Huntera
Bidena z ukraińskimi oligarchami.36 Konfrontacja zaczęła się od pytania prowadzącej
dziennikarki o próby ingerencji w wybory podejmowane przez Rosję, Chiny i Iran. Biden
zarzucił Trumpowi okazywanie słabości Putinowi. Donald Trump w odpowiedzi stwierdził,
że

doprowadził do radykalnego wzrostu wydatków państw NATO na obronność.

Przypomniał też o udzielonym wsparciu wojskowym dla Ukrainy: „Gdy Joe [Biden] wysyłał
na Ukrainę poduszki i koce, ja przekazałem im broń przeciwpancerną [chodziło o przenośne
i bardzo skuteczne wyrzutnie Javelin)]. Nikt nie był twardszy względem Rosji ode mnie”.37
Trump zarzucił Bidenowi i jego rodzinie otrzymywanie pieniędzy z Rosji, co miało zostać
potwierdzone w emailach. Biden zaprzeczył, że kiedykolwiek otrzymał jakiekolwiek
pieniądze z zagranicy. Następnie zarzucił Trumpowi prowadzenie działalności gospodarczej
w Chinach i unikanie płacenia podatków. W odpowiedzi Trump wskazał na fakt uiszczenia
zaliczki na rzecz podatków, która miała wynieść dziesiątki milionów dolarów. Jednocześnie
Trump nadal naciskał Bidena w kwestii niejasnych powiazań jego syna, Huntera Bidena, z
ukraińskimi oligarchami. Nawiązał też do wysłanych do Huntera Bidena maili, w których
mowa jest o 10 proc. dla „wielkiego człowieka”. Sprawę ujawnił i nagłośnił dziennik New
York Post.38
Donaldowi Trumpowi udało się skierować uwagę widzów na powiazania Huntera Bidena
z ukraińską spółką gazową Burisma Holding Mykoły Złoczewskiego, który z kolei był
powiązany z prezydentem Ukrainy Janukowyczem. W kwietniu 2014 roku – już po zajęciu

35

https://www.youtube.com/watch?v=G_yt45wUN8I
https://www.youtube.com/watch?v=ytc6VScJUcE
37
https://www.youtube.com/watch?v=ytc6VScJUcE
38
Sprawa ta w momencie publikacji niniejszego raportu jest najgorętszym tematem kampanii. Powiązania
Huntera Bidena z Chinami i Ukrainą zostały ujawnione przez byłego partnera biznesowego Bidenów, weterana
Tony Bobulinskiego (polskiego pochodzenia). W programie Tuckera Carlsona ujawnił on całkowicie cyniczną
postawę Joe Bidena i jego syna gdyby te powiązania zostały ujawnione – użyli oni sformułowania „plausible
deniability” (wiarygodne zaprzeczenie) które w sferach wojskowych czy rządowych używane jest na określenie
postawy, którą przyjmują ludzie władzy w wypadku ujawnienia wydarzeń, które z racji zajmowanej pozycji
powinni znać, a udają że nie znają. Wywiad z Tonym Bobulinskim w Fox News obejrzało 7,5 miliona widzów,
przed wyborami zapowiadane są następne.
36
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przez Rosjan Krymu i w czasie kiedy Joe Biden był wiceprezydentem – Hunter Biden (bez
doświadczenia z zakresu energetyki) rozpoczął

pracę w Burisma Holding, za którą

otrzymywał wynagrodzenie rzędu 50 tys. dolarów miesięcznie. Pracę kontynuował do 2019
roku. Na pozostawionym w serwisie naprawczym laptopie odkryte zostały maile Huntera.
Trafiły one do redakcji New York Post, która je opublikowała. Jak wynika z artykułu w
grudniu FBI wszczęła śledztwo. Z artykułu wynika też, że Hunter Biden umożliwił
ukraińskiemu biznesmenowi Vadymowi Pozharskiemu spotkanie z wiceprezydentem.39
Co znamienne, linki do artykułu tej poczytnej gazety ocenzurowane zostały przez
Facebooka i Twittera.40 Zdarzenie to było bez precedensu i wywołało dyskusję na temat
cenzury wprowadzanej przez media społecznościowe.
Debatę prezydencką w Nashville oglądały 63 miliony widzów (o 10 milionów mniej niż
pierwszą). Wedle sondaży liberalno-lewicowej stacji CNN wygrał ją Joe Biden, na którego
wskazało 53 proc. widzów. Donalda Trumpa za zwycięzcę uznało 39 proc. respondentów.41
Finisz kampanii
Aby wygrać wybory prezydenckie w USA każdy z kandydatów musi zdobyć co najmniej
270 głosów elektorskich. Ich ilość różna jest w każdym stanie. Zacięta walka wyborca toczy
się w tak zwanych stanach „wahających się” (swing states), w których do końca trudno
przewidzieć wynik.

W 2016 zwycięstwo Donalda Trumpa było możliwe dzięki

zaskakującej wygranej w Michigan, Ohio, Pensylwanii i Wisconsin. Dziś niepewne są nawet
bastiony Republikanów: Arizona, Floryda, Georgia i Północna Carolina.
W ostatnich dniach Donald Trump aktywny był m.in. w Georgii i Wisconsin, gdzie
na wiecach wyborczych witały go rozentuzjazmowane tłumy.42 Wyraźnie widać,
że na wiecach Donald Trump jest w swoim żywiole: błyskawicznie nawiązuje kontakt
z publicznością, tryska energią i optymizmem. Zapowiada obronę tradycyjnych
amerykańskich wartości, fantastyczny rozwój gospodarczy oraz wycofanie amerykańskich
żołnierzy z „niekończących się wojen” (Afganistan, Bliski Wschód).
W kwestii pandemii Donald Trump obiecuje dostępną niebawem dla wszystkich
szczepionkę i opowiada się za jak najszybszym otwarciem gospodarki oraz powrotem

39

https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/
https://www.bbc.com/news/technology-54552101
41
https://edition.cnn.com/2020/10/22/politics/cnn-poll-final-presidential-debate/index.html
42
https://www.youtube.com/watch?v=QbL2T3OgyMo
40
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uczniów do szkół. Stałym tematem zawsze jest bezpieczeństwo. Za każdym razem Donald
Trump podkreśla poparcie, jakie otrzymuje od policyjnych związków zawodowych.
Wyraźnie przedstawia się jako obrońca prawa, porządku i dostępu do broni. Zapewnia też o
ciągłej rozbudowie muru na granicy z Meksykiem, który ma chronić Amerykanów przed
nielegalną imigracją.
W swoich wystąpieniach Trump bardzo ostro krytykuje zamieszki i grabieże, które objęły
amerykańskie miasta rządzone przez Demokratów – np. Portland i Seattle. Potępia lewicowe
ruchy z ich „kulturą anulowania” (ostracyzm względem prawicowych poglądów) i terrorem
politycznej poprawności.
Wiecowa krytyka skierowana jest tym razem nie tylko tradycyjnie przeciwko liberalnolewicowym mass-mediom (np. CNN), ale od pewnego czasu również (chociaż mniej
bezpośrednio) przeciwko gigantom technologicznym z sektora informatycznego (Big
Tech).43 Pod tym hasłem rozumie się w USA przede wszystkim: Google i Facebook, które
poosiadają wielki wpływ na możliwość prezentowania i (ale też kreowania) poglądów w
Internecie.
Donald Trump na wiecach podkreśla lojalność względem swoich wyborców i podobnie jak
podczas kampanii z 2016 roku stawia się w roli zwalczanego przez establishment outsidera.
Swojemu kontrkandydatowi zarzuca nieskuteczność po 47 latach zawodowej kariery
politycznej i bycie uzależnionym od lewicowego skrzydła Partii Demokratycznej, które dąży
do ideologicznej przemiany amerykańskiego społeczeństwa i zniszczenia jego tradycyjnej
tożsamości.
Istotna może okazać się postawa Amerykanów polskiego pochodzenia
Jak dotąd aż 62 miliony Amerykanów skorzystało z możliwości wcześniejszego głosowania.44
Zdaniem ekspertów liczba głosujących przed 3 listopada może zwiększyć się nawet do 100
milionów. Wśród wyborców, którzy już zagłosowali prowadzi Joe Biden. Co ciekawe, w
kluczowych stanach wśród tych, którzy zagłosują 3 listopada, przewagę zyskuje Donald
Trump. Czas pokaże, czy przewaga ta umożliwi mu reelekcję.
Istotna może okazać się postawa Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy już w 2016 roku
przeważyli

szalę

w

niektórych

okręgach

wyborczych

w

Pensylwanii,

Michigan

i Wisconsin. Spore wzburzenie wywołał wywiad, jakiego Joe Biden udzielił dziennikowi New

43
44

https://www.youtube.com/watch?v=QbL2T3OgyMo
https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/early-voting-could-hit-100-million-election-day-n1244764
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York Times. Biden stwierdził w nim m.in., że Demokraci przestali interesować się wyborcami
polskiego pochodzenia i teraz spotykają się z naprawdę mądrymi ludźmi.45 Wynikało z tego, że
kandydat Demokratów na prezydenta delikatnie mówiąc nie ceni zbytnio Amerykanów
polskiego pochodzenia. Tego rodzaju gafy, raczej nie pomogą Bidenowi w walce o kluczowe
stany.
Amerykańscy komentatorzy zastanawiają się również, jak przebiegnie przekazanie władzy po
ewentualnej

przegranej

Donalda

Trumpa.

Liberalne

media

sugerują,

iż Trump, może nie chcieć uznać swojej przegranej. Biden już w czerwcu stwierdził,
iż jest przekonany, że w takiej sytuacji wojsko pomoże mu opuścić Biały Dom.46
Z drugiej strony sam Donald Trump nie rozwiewa wszelkich wątpliwości, mówiąc,
że oczywiście uzna swoją ewentualną przegraną, jeśli wybory odbędą się w sposób uczciwy, co
stanowi aluzję do hipotetycznych fałszerstw i manipulacji głosami.47 Możliwy jest też
scenariusz, w którym liczenie głosów w poszczególnych stanach będzie powtarzane i
kwestionowane – jak miało to miejsce na Florydzie w 2000 roku, gdzie George W. Bush wygrał
tylko 537 głosami z Alem Gore’em.
W mediach pojawiają się również bardziej radykalne scenariusze rozwoju wypadków. W lipcu
kręgi eksperckie związane z Partią Demokratyczną przeprowadziły symulację, w której
założono, że kandydaci nie uznają swojej przegranej. W jednym z wariantów (przegrana Joe
Bidena) doprowadziło to do groźby secesji trzech stanów (Oregon, Waszyngton i Kalifornia).48
49

Aktualne sondaże wciąż dają w skali kraju 7,1 punktów procentowych przewagi Joe

Bidenowi, chociaż różnica wydaje się maleć.50

45

https://www.intellectualtakeout.org/joe-biden-s-polish-joke/
https://edition.cnn.com/2020/06/11/politics/joe-biden-donald-trump-military-white-house/index.html
47
https://eu.knoxnews.com/story/news/politics/elections/2020/10/25/what-happens-if-donald-trump-joebiden-refuses-concede-election/3669290001/
48
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/08/06/election-2020-war-games-trump-vsbiden-race-show-risk-chaos/5526553002/
49
https://www.youtube.com/watch?v=XuTcW-67JLU
50
https://www.270towin.com/2020-polls-biden-trump/
46
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