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Pastorul Gauck, preºedintele Germaniei!
Personaj elegant, mereu surâzãtor,
Christian Wulff, preºedintele demisionar al
Germaniei, era un conservator modern ºi
liniºtit, pânã la scandalurile care l-au forþat
sã renunþe la funcþie. În vârstã de 52 de ani,
el fusese ales cu greu în fruntea þãrii, la 30
iunie 2010, în al treilea ºi ultimul tur de
scrutin, în cadrul cãruia majoritatea simplã
era suficientã. A fost o loviturã pentru cancelarul Angela Merkel care îl propusese,
deoarece, teoretic, coaliþia guvernamentalã
dispunea de majoritate în Adunarea electoralã. Devenit cel mai tânãr preºedinte al
Germaniei -o funcþie onorificã, dar de mare
prestigiu- Christian Wulff a ocupat pentru
prima datã un post la nivel naþional, nefiind
pânã atunci ministru federal. Vechi militant
în cadrul Uniunii Democrat-Creºtine
(CDU), el avea doar 34 de ani când l-a
înfruntat la alegerile regionale în Saxonia
Inferioarã pe Gerhard Schröder, lider
social-democrat ºi viitor cancelar. În 2003,
Wulff a reuºit sã câºtige landul în faþa lui
Sigmar Gabriel, actualul lider al SPD, ºi a
fost reales în 2008. Acum, Wulff a anunþat
cã demisioneazã dupã ce Parchetul din
Hanovra a cerut ridicarea imunitãþii sale,
într-un scandal de corupþie izbucnit în
decembrie, când presa a dezvãluit cã a

obþinut credite preferenþiale ºi alte beneficii
de lux de la prieteni afaceriºti, în perioada
în care era premier în Saxonia Inferioarã.
În primã fazã, preºedintele a negat acuzaþiile, dar lucrurile s-au agravat dupã ce s-a
aflat cã a încercat sã-i intimideze telefonic
pe jurnaliºtii de la Bild, pentru a împiedica
publicarea detaliilor privind aceste
favoruri. Christian Wulff a fost obligat sãºi cearã scuze, ceea ce nu l-a ajutat. El
devenise în ultima vreme ºi þinta
umoriºtilor, numele sãu dând naºtere unui
nou verb în limba germanã:„wulffen”, care
s-ar putea traduce prin „sã obþii ceva fãrã sã
plãteºti”.
Cancelarul Angela Merkel a deplâns
retragerea lui Wulff ºi a promis cã va
demara imediat consultãri cu Opoziþia pentru a-i gãsi un succesor consensual. Asta
pentru cã tabãra aflatã la guvernare CDU/CSU ºi FDP - deþine în Adunarea
electoralã o majoritate fragilã, care nu i-ar
permite impunerea propriului candidat. În
cele din urmã, alesul comun a fost pastorul
evanghelic Joachim Gauck, fostul ºef al
comisiei de investigare a arhivelor
defunctei poliþii politice est-germane Stasi.
Conservator liberal de stânga sau stângist
conservator ºi liberal, dupã cum se

defineºte, Gauck se bucurã de o mare popularitate printre concetãþeni, fiind un simbol al luptei anticomuniste. Ceea ce-i
lipseºte însã în acest moment e o viziune
asumatã în politica externã, cãci rolul
preºedintelui Germaniei tocmai acesta este:
de reprezentare externã. Desemnarea sa
reprezintã totuºi ºi o reparaþie, Gauck fiind,
în urmã cu aproape doi ani, preferatul
Opoziþiei ºi al unei bune pãrþi a populaþiei.
Dar cancelarul federal Angela Merkel s-a
opus, la acea datã, alegerii pastorului
provenit asemeni ei din RDG, preferându-l
pe Christian Wulff. Acum, Merkel a acceptat opþiunea social-democraþilor ºi ecologiºtilor, anunþând cã Joachim Gauck este
candidatul transpartinic pentru ºefia statului.„Nu sunt Superman”, a precizat desemnatul, cerându-le compatrioþilor sã îi ierte
primele greºeli pe care le-ar putea face în
noua funcþie. Dar, a completat pastorul în
vârstã de 72 de ani, „uneori poþi face
lucruri bune ºi dacã eºti înconjurat de
oameni, nu de îngeri”. Dacã Adunarea
electoralã îl va confirma, Gauck a precizat
cã misiunea sa cea mai importantã va fi de
a le oferi germanilor certitudinea „cã trãiesc într-o þarã bunã, pe care o pot iubi”.
Mãdãlina Firãnescu
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