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Angela Merkel, o „Naºã” extrem de popularã
Angela Merkel este pe cale sã
instaureze o dictaturã, pretinde
Gertrud Höhler, apropiatã a
fostului cancelar german
Helmut Kohl, într-o carte
lansatã recent, numitã “Naºa.
Cum reclãdeºte Angela Merkel
Germania”. La cei 71 de ani ai
sãi, autoarea volumului, profesoarã de literaturã, susþine nici
mai mult nici mai puþin cã
Angela Merkel, descrisã drept
“lupul deghizat în miel”, este
pe punctul de a clãdi “un sistem
cripto-autoritar”, care ameninþã
democraþia germanã. În loc sã
ofere explicaþii ºi sã facã
declaraþii deschise în faþa
Parlamentului, Merkel ar
prefera „tãcerea autoritarã“.
Lipsitã de viziune, neezitând sã
împrumute ideile altor partide,
þinând cont doar de pãrerea
celor care îi fac pe plac, Angela
Merkel s-ar folosi de criza euro
pentru a-ºi consolida puterea ºi
a deveni ceea ce viseazã: “regina Europei”, scrie Höhler. În
opinia ei, ºi alþi europeni ar trebui sã fie preocupaþi de setea de
putere a lui Merkel, în contextul în care cancelarul oferã
Europei un “costum croit în stil
nemþesc’’. Cât despre situaþia
din Germania,“avem din ce în
ce mai multã putere a statului ºi
din ce în ce mai puþinã putere a
Parlamentului”,
noteazã
autoarea, acuzând-o pe ºefa
guvernului
federal
cã
restricþioneazã
libertãþile

susþinând cã nu existã alternativã la salvarea monedei unice
europene. În ceea ce priveºte
decizia anunþatã de cancelar
dupã
dezastrul
de
la
Fukushima, privind renunþarea
de cãtre Germania la programul
nuclear, aceasta nu ar fi nimic
altceva decât un pas înainte
spre o economie planificatã.
Impregnatã de experienþa
comunistã din RDG, Merkel s-

ar debarasa astfel de valorile
creºtin-democrate, promovând
valori est-germane, mai susþine
Höhler. Pãreri similare ar avea
ºi unii creºtin-democraþi ºi mai
ales adversarii cancelarei din
Uniunea
Creºtin-Socialã
bavarezã (CSU). Bavarezii cer
deschis eliminarea Greciei din
zona euro, Merkel se pronunþã
pentru menþinerea þãrii în sistemul monetar european.

Cercul conservator de la Berlin,
din care fac parte 35 de creºtindemocraþi, a redactat ºi un manifest conservator, în care criticã politica guvernului Merkel,
în primul rând faptul cã ar fi
preluat de la stânga politicã
prea multe elemente sociale.
Cartea apeleazã la cititori sã se
opunã sistemului Merkel, comparat cu unul mafiot, ºi sã-ºi
facã datoria civicã, „deschizând
gura“ ºi, fireºte, votând în consecinþã, în 2013.În ciuda acestui
volum-rechizitoriu ºi a criticilor
ce mai rãzbat din propria coaliþie, Angela Merkel – desemnatã de revista Forbes cea mai
puternicã femeie din lume, pentru a cincea oarã în ºase ani- se
bucurã în continuare de un
nivel crescut de încredere în
rândul
compatrioþilor.
“Aproape ºase cetãþeni din zece
(57 la sutã) considerã cã Merkel
este o figurã politicã de
încredere”, aratã comunicatul
televiziunii ARD, care a
comandat zilele trecute un sondaj institutului Infratest. La
începutul lunii august, un alt
sondaj arãta cã 58 la sutã dintre
germani sunt de acord cu modul
în care Merkel gestioneazã
criza din zona euro, dar ºi cã
ºefa CDU este, de departe, cel
mai popular politician din þara
sa, douã treimi dintre repondenþi indicând acest lucru.
(M.F.)

31

