Το 51% των Αμερικανών θεωρεί
υπεύθυνο τον Τραμπ για την
παράλυση των ομοσπονδιακών
υπηρεσιών
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Ολοένακαι περισσότεροι Αμερικανοί επιρρίπτουν την ευθύνη στον Ντόναλντ Τραμπ για το μερικό
κλείσιμο των ομοσπονδιακών υπηρεσιών και το γεγονός ότι οι υπάλληλοι θα παραμείνουν
απλήρωτοι, μολονότι οι Ρεπουμπλικανοί στηρίζουν την απόφαση του προέδρου να μην εγκρίνει
τον προϋπολογισμό αν δεν περιλαμβάνεται σ' αυτόν και το ποσό που ζητάει για να χτίσει το τείχος
του στα σύνορα με το Μεξικό.
Ηδημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos, που διενεργήθηκε στο διάστημα
1-7 Ιανουοαρίου, δείχνει ότι το 51% των ενηλίκων θεωρεί ότι ο πρόεδρος ευθύνεται κατά κύριο
λόγο για την "παράλυση" αυτή, που διανύει τη 18η ημέρα της. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο
κατά τέσσερις μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση (21-25 Δεκεμβρίου).
Το32% των ερωτηθέντων είπε ότι ευθύνονται οι Δημοκρατικοί και το 7% οι Ρεπουμπλικανοί
βουλευτές και γερουσιαστές.
Οπρόεδρος Τραμπ απειλεί ότι το κλείσιμο των κυβερνητικών υπηρεσιών θα συνεχιστεί μέχρι να
εγκρίνει το Κογκρέσο τη χρηματοδότηση του τείχους στα σύνορα.
Τατελευταία χρόνια έχει μειωθεί δραματικά ο αριθμός των ανθρώπων που περνούν παράνομα τα
σύνορα, ωστόσο ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επιμένει ότι το τείχος είναι αναγκαίο για να
ανακοπεί η "ανθρωπιστική κρίση" και να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια στην περιοχή. Έχει
ζητήσει από το Κογκρέσο σχεδόν 6 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται ότι θα επαναλάβει
αυτό το αίτημα στο τηλεοπτικό διάγγελμα που πρόκειται να απευθύνει απόψε στον αμερικανικό
λαό.
ΟιΔημοκρατικοί από την πλευρά τους αρνούνται να εγκρίνουν το ποσό για την ανέγερση τείχους,
υποστηρίζοντας ότι είναι αναποτελεσματικό μέσο για την ασφάλεια των συνόρων.
Σύμφωναμε τη δημοσκόπηση σχεδόν τέσσερις στους δέκα Αμερικανούς (41%) στηρίζουν την
ανέγερση ενός φράχτη στα σύνορα, αλλά το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο κατά 12 μονάδες σε

σύγκριση με μια δημοσκόπηση που είχε διενεργηθεί στις αρχές του 2015.
Εξάλλου, μόνο το 35% των ενηλίκων στηρίζει την έγκριση ενός προϋπολογισμού που θα
περιλαμβάνει και τη χρηματοδότηση του τείχους ενώ μόνο ένας στους τέσσερις (25%) θεωρεί
σωστή την απόφαση του Τραμπ να παραμείνουν κλειστές οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες μέχρι να
εγκρίνει το Κογκρέσο το αίτημά του. Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων ωστόσο, το
ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 54%.
Ηδημοσκόπηση διενεργήθηκε διαδικτυακά, στην αγγλική γλώσσα, σε δείγμα 2.203 ενηλίκων απ'
όλες τις ΗΠΑ. Το περιθώριο λάθους ανέρχεται στο συν/πλην 2%.
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