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CURIOZITÃÞI

Jobu-rile din tinereþea liderilor politici

Un site francez, L’Internaute, care se intereseazã de viaþa politicã internaþionalã, a regãsit primele job-uuri ale unor ºefi de state ºi de
guverne. Avocat, profesor, vânzãtor de flori, cântãreþ sau vânzãtor de arahide... conducãtorii de stat ºi de guvern au avut tot felul de
meserii înainte de a intra în politicã. V-aaþi întrebat, probabil, ce au fost, înainte de a avea o carierã strãlucitã în viaþa politicã, unii
dintre liderii lumii. V-aar uimi sã aflaþi cã ºefi de stat ca preºedintele francez Nicolas Sarkozy sau Evo Morales, preºedintele Boliviei,
au început sã câºtige un ban, primul ca vânzãtor de flori, celãlalt ca brutar. Cel puþin aºa susþine ºi revista francezã Closer.

Sarkozy, vânzãtor de
flori ºi de îngheþatã

Nicolas
Sarkozy este fiul unui aristocrat maghiar exilat, Pall, ºi al unei franþuzoaice de origine greco-iudaicã. În 1959, tatãl lui Sarko ºi-a pãrãsit copiii ºi soþia,
dupã care s-a recãsãtorit de trei ori. Pall nu i-a mai dat niciun ban

primei neveste pentru a o ajuta la creºterea celor trei bãieþi. Aºa cã
Sarko n-a avut o copilãrie prea uºoarã. Scund ºi sãrac, se simþea
nesigur, frustrat. „Umilinþele suferite în acei ani m-au fãcut ceea ce
sunt azi “, spune Nicolas. A început ºcoala la stat, unde a rãmas repetent în clasa a ºasea. Mama l-a mutat la un liceu catolic privat din
Paris. A luat examenul de bacalaureat în 1973. Dupã obþinerea unui
masterat în Drept, actualul preºedinte al Franþei a intrat la Institutul
de Studii Politice din Paris, dar n-a primit diploma de absolvire a
studiilor, din cauza cunoºtinþelor slabe de limba englezã. A ezitat
atunci între o carierã în jurnalism ºi una în domeniul juridic, ºi a aleso pe a doua. Pentru a-ºi plãti studiile, el a lucrat ca vânzãtor de
îngheþatã ºi a livrat flori la domiciliu. Nicolas Sarkozy este deja la al
treilea mariaj. Prima datã s-a cãsãtorit în 1982 cu Marie-Dominique
Culioli ºi au avut doi bãieþi: Pierre ºi Jean. S-a îndrãgostit de Cecilia
Ciganer-Albeniz, fost model, licenþiatã în relaþii publice, care i-a
devenit soþie timp de 7 ani. Nicolas a numit-o consilier în Ministerul
de Interne, apoi- odatã cu ascensiunea în fruntea partidului UMPºefa sa de cabinet.Au divorþat la sfârºitul lui 2007, din cauza relaþiei
lui Sarkozy cu o jurnalistã, dintr-o familie de evrei originari din
Romania. Pe 2 februarie 2008, preºedintele Franþei s-a cãsãtorit cu
fotomodelul Carla Bruni.

Luis Inacio Lula,
lustragiu
Preºedintele Braziliei, Luis Inacio
Lula, 65 de ani, a fost atât de
sãrac, încât la vârsta de 10 ani a fost
nevoit sã abandoneze ºcoala pentru a-ºi
ajuta familia. A început sã vândã arahide la
piaþã, apoi a lucrat ca lustragiu, o meserie de
mult uitatã. Dacã mai toþi ºefii de stat ºi de
guvern au urmat studii universitare, unii în ciuda
dificultãþilor financiare, preºedintele brazilian,
Luis Ignacio Lula, nu a avut aceastã posibilitate.
Sãrãcia familiei era prea mare. La 14 ani se angajeazã muncitor într-o fabricã de automobile ºi este
repartizat la secþia cea mai grea - turnãtorie.
Inteligent, Lula este recrutat de sindicat. Talentul
sãu de negociator este remarcat. În 1975, devine
preºedintele sindicatului din metalurgie. Din acel
moment este , cu barba lui neagrã, un simbol
brazilian. Luãrile lui de poziþie due îi aduc ºi
câteva arestãri. La sfârºitul anilor ’70,
ajunge în politicã.
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