Lewica ujawnia swój plan
zrujnowania
Ameryki
na
zawsze, za mniej niż cztery
lata,
jeśli
wygra
w
listopadzie

„Przywódcy Black Lives Matter, zorganizowane związki zawodowe,
postępowe grupy i członkowie Izby Demokratów przedstawiają
program na 2021 rok…”
Ten cytat pochodzi z artykułu Politico z zeszłego tygodnia o
nowym planie radykalnej lewicy, by zepchnąć Bidena i jego
skrajnie lewicową partię jeszcze bardziej w lewo, jeśli wygra
wybory – to znaczy zakładając, że sięgnie on od razu po 25
poprawkę.
To całkiem niezła historia, jak nakreślił New York
Post. Nazywa się „Kartą Ludu” (“People’s Charter”), ponieważ
sowieckie brzmienie im nie przeszkadza, i „wzywa do bezpłatnej
publicznej opieki zdrowotnej, programu zatrudnienia dla 16
milionów ludzi, pensji z mocą wsteczną dla podstawowych
pracowników oraz realokacji środków policyjnych na edukację i
inne usługi.”
Tak więc, oczywiście, zmniejszenie środków na policję, razem z
powszechną bezpłatną opieką zdrowotną i praktycznie każdą inną
rzeczą, jaką można wymyślić.

Wzywa również do anulowania długu studenckiego, płacy
minimalnej w wysokości 15 dolarów i promuje przekazanie
społeczeństwu udziałów własnościowych w firmach, które
otrzymują dofinansowanie.
Ośmiu członków Kongresu – w tym AOC i Rep. Ilhan Omar (DMinn.), Ayanna Pressley (D-Mass.) I Rashida Tlaib (D-Mich.) –
wspiera program.
Reprezentant Ro Khanna (D-Calif.), Jeden ze zwolenników
liberalnej agendy politycznej, powiedział, że posłuży ona
jako projekt legislacyjny tego, co postępowcy w Izbie będą
forsować podczas administracji Bidena, podał Fox News.
„Celem jest jasny program, który postępowcy w Izbie będą
skupiać się na tych ważnych kwestiach” – powiedziała sieci
Khanna.
„Będziemy

naciskać

na

Medicare-for-all

podczas

pandemii. Będziemy dążyć do stworzenia milionów dobrych miejsc
pracy w pozostawionych społecznościach. Zrealizujemy śmiałą
wizję walki ze zmianami klimatycznymi i stworzenia planety
nadającej się do życia, co jest aspiracją Zielonego Nowego
Ładu ”- powiedział Khanna. „Mamy zamiar pokonać Donalda Trumpa
3 listopada, a następnie zorganizujemy się, aby urzeczywistnić
wizję nakreśloną w Karcie Ludu”.
Taka jest przyszłość, której chcą i nad którą pracują ludzie
tacy jak Steve Schmidt i Lincoln Project.
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