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Luptã aprigã pentru Casa Albã, pe douã fronturi

Cu opt luni înaintea alegerilor prezidenþiale, echipa de
campanie a preºedintelui american Barack Obama a
lansat un documentar de 17 minute – avându-l ca narator
pe cunoscutul actor Tom Hanks- care prezintã cele mai
importante momente ale mandatului sãu. Printre acestea
se numãrã sfârºitul rãzboiului din Irak ºi uciderea capului
reþelei teroriste Al-Qaeda, Osama bin Laden. Deciziile
cruciale sunt analizate de politologi, economiºti ori membri ai Executivului, care apreciazã cã preºedintele s-a
confruntat cu cea mai gravã crizã din 1930 încoace, însã
hotãrârile sale au fost mereu corecte ºi în interesul americanilor. Printre prioritãþile lui Obama în continuare se
numãrã încheierea participãrii la rãzboiul din Irak ºi
aducerea tuturor militarilor acasã, salvarea industriei auto
ºi reformarea sistemului medical. În clip apare ºi
Michelle Obama, care vorbeºte despre clipele grele din
viaþa personalã a cuplului, cum ar fi moartea mamei lui
Barack ori dificultatea de a trãi constant sub lupa jurnaliºtilor. Ultima parte a mini-documentarului trece de la
tonul sumbru al crizei economice ºi sociale la punctarea
progreselor realizate de naþiunea americanã: scãderea
ratei ºomajului, redresarea economiei ºi îmbunãtãþirea
nivelului de trai. În ciuda acestor reuºite, sondajele realizate pentru New York Times ºi canalul de televiziune
CBS, respectiv pentru Washington Post ºi ABC News
aratã cã popularitatea preºedintelui Obama a scãzut sub
50% îndeosebi ca urmare a scumpirii carburanþilor.
Barack Obama este totuºi considerat favorit în faþa celor
doi principali adversari republicani în cursa pentru
învestiturã, el urmând sã-i învingã atât pe moderatul Mitt
Romney (47% contra 44%), cât ºi pe ultraconservatorul
Rick Santorum (48% contra 44%).
În tabãra republicanã, Mitt Romney pare sã fi þâºnit în
câºtigãtor al nominalizãrii, potrivit influentului senator de
Carolina de Sud, Lindsey Graham, în opinia cãruia cursa
este “matematic” terminatã. Mitt Romney, care concureazã cu Rick Santorum, Newt Gingrich ºi Ron Paul, a
învins în 15 dintre cele 25 de state unde au loc alegeri primare sau “caucus”, adunãri populare, de la începutul anului. Fostul guvernator de Massachusetts dispune deja un
mare avans, iar ”Rick (Santorum) ar trebui sã câºtige 75%
dintre delegaþii rãmaºi” pentru a ieºi învingãtor, a explicat Graham. Delegaþii sunt “mari electori” care se angajeazã sã voteze un anumit candidat în cadrul Convenþiei
republicane programatã la sfârºitul lui august la Tampa
(Florida), unde va fi desemnat cel care se va confrunta cu
Barack Obama pe 6 noiembrie. Pentru învestire, un candidat are nevoie de 1.144 delegaþi. Romney rãmâne de
departe lider la numãrul de delegaþi deja adjudecaþi (489
faþã de numai 234 pentru Santorum) ºi numai o eventualã
retragerea lui Gingrich în favoarea lui Santorum ar mai
putea rãsturna ierarhia pânã la Convenþie. Fostul guvernator de Massachusetts, susþinut de conducerea partidului
republican ºi de multe figuri de marcã precum fostul
preºedinte George H. W. Bush (senior) ori senatorul John
McCain, a profitat de divizarea electoratului mai conservator între doi adversari ai sãi ºi e greu de spus dacã
Santorum va mai putea recupera, chiar ºi în ipoteza
retragerii lui Gingrich, dat fiind faptul cã urmeazã confruntãri în state cu alegãtori mai moderaþi, precum New
York, California, Delaware sau Maryland, doar Texasul
fiind favorabil mai degrabã candidaþilor radical-religioºi.
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