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Sobere inauguratie
voor Biden
VERENIGDE STATEN | Op 20 januari vindt de inauguratie voor Joe Biden plaats.
Dan wordt hij feestelijk ingewijd als 46ste president van de Verenigde Staten.

Vrees voor geweld
Bij een inauguratie is er altijd een massa mensen
aanwezig. Dat zullen er nu, door de pandemie, geen
200 000 zijn, maar ‘slechts’ 3 000. Na de bestorming
van het Capitool, op 6 januari 2021, is de Amerikaanse overheid meer dan ooit op haar hoede.
Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, sprak met de hoogste militair, Mark
Milley. Ze willen absoluut voorkomen dat Trump
opnieuw geweld zou uitlokken. Bovendien heeft hij
nog steeds toegang tot de codes om een nucleaire
aanval te starten. Op online platformen roepen
Trump-aanhangers op tot geweld. ‘Velen van ons
zullen terugkeren met wapens … We zullen met zo
veel zijn dat het leger noch de politie ons kunnen
tegenhouden.’ Dat stond te lezen op Parler, een alternatief voor Twitter. Mike Pence, de vicepresident
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De inauguratie van een Amerikaanse president is
een groots gebeuren. Normaliter is ook de voorganger van de nieuwe president aanwezig. Maar Donald
Trump heeft al laten weten dat hij niet komt. En Joe
Biden meldde meteen dat hij dit een goede beslissing
vindt. ‘Trump is een schande voor het land, hij staat
wereldwijd voor schut en is dit ambt niet waardig.’

van Trump, zal wél aanwezig zijn. Waarmee hij
aangeeft dat hij absoluut niet achter Trump en zijn
aanhangers staat.

Programma
Wat gebeurt er tijdens de inauguratie op 20 januari?
De nieuwe president wordt op een korte route door
een militaire escorte naar het Witte Huis begeleid.
Omwille van de pandemie zal de hele plechtigheid
slechts kort duren. Biden en vicepresident Kamala
Harris zullen een korte toespraak houden. Normaliter is er een militaire parade. Maar die gaat niet
door. Wel komt er een ‘virtuele parade’ voor de televisiekijkers.

