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Obama,
lovit de
blestemul
celui de-al
doilea
mandat
Nivelul popularităţii preşedintelui
american Barack Obama a rămas la peste
50%, potrivit unui sondaj CNN-Institutul
ORC, în pofida polemicilor în care este
implicată administraţia sa. Aproximativ
53% dintre americani îi aprobă activitatea,
în timp ce 45% o dezaprobă.
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a începutul lui aprilie, acelaşi sondaj
îi acorda preşedintelui o cotă de
51%.”Americanii au o mare încredere
în preşedinte”, a comentat pentru CNN Dan
Pfeiffer, un consilier de rang înalt la Casa
Albă.”Problema republicanilor este dacă vor
coopera cu preşedintele” în dosarele legislative
importante din acest an, şi anume reformarea
imigraţiei şi bugetul federal, a adăugat acesta.
Administraţia Obama se confruntă cu mari
dificultăţi, după ce s-a descoperit că oamenii din
subordinea sa i-au spionat pe ziariştii Associated
Press (AP) , iar adversarii politici de dreapta
au fost supuşi exceselor Fiscului în domeniul
controlului colectării dărilor şi taxelor.
Scandalurile deturnează atenţia publicului de
la priorităţile preşedinţiei americane, printre
care restricţionarea vânzărilor de arme, şi
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servesc intereselor republicanilor, mai ales că
opoziţia a câştigat teren în dezbaterea legată
de atacul de la Benghazi, din septembrie 2012,
soldat cu moartea ambasadorului american
în Libia. Republicanii au acuzat administraţia
democrată că ascunde informaţii cruciale
despre actul terorist de anul trecut, care ar
scoate la iveală o serie de nereguli în organizarea
Departamentului de Stat. În replică, Obama
a calificat insistenţa republicanilor drept o
diversiune, Casa Albă publicând aproximativ
100 de pagini de e-mailuri interne cu scopul
de a respinge acuzaţii de manipulare. Aproape
61% dintre persoanele intervievate în sondajul
menţionat apreciază că declaraţiile lui Barack
Obama, că e revoltat de practicile neortodoxe
ale Fiscului şi că vinovaţii vor plăti, au fost „în
majoritate sau în totalitate adevărate”, în timp
ce 54% consideră că aleşii republicani au
„reacţionat în mod nepotrivit” faţă de dezvăluiri.
Ar fi vorba de „un blestem al celui de-al
doilea mandat”, încearcă, timid, să explice
derapajul La Repubblica din Roma, un ziar
de stânga, care aminteşte că, „de la Ronald
Reagan la Bill Clinton”, mai toţi preşedinţii
americani au avut de suferit la capitolul

imagine în ultimii lor patru ani la Casa Albă.
Cotidianul roman încearcă totuşi să-i dea
o mână de ajutor preşedintelui american,
reliefând că Obama ar putea trece în contul
său „rezultate economice pozitive, precum
de pildă reducerea deficitului public”. De
Telegraaf crede că adversarii lui Obama
au mirosit sânge, că-l vor înghesui pe
preşedinte cu comisiile de anchetă şi îi vor
torpila agenda de reforme care ar fi trebuit
transpusă în acest al doilea mandat. Or, după
cum observă cotidianul olandez, un şef al
Casei Albe transformat în leu de mucava,
în speţă „un preşedinte al SUA impotent,
nu e rău doar pentru americani, ci pentru
întreaga lume”. Şi Der Standard din Austria
admite că Obama trece prin cea mai dificilă
perioadă din acest mandat şi deplânge faptul
că preşedintele se vede în imposibilitatea de a
pune în aplicare măsuri concrete în domenii
foarte importante, precum „conflictul sirian,
reforma imigraţiei şi crearea zonei americanoeuropene a liberului-schimb”. Iar scandalurile
nu se vor stinge prea uşor şi este de aşteptat
să reapară din raţiuni electorale înaintea
alegerilor parţiale din 2014. (M.C.)

