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DomnulGoe...
theamericanway

A
mai rãmas ceva de stricat

prin politica americanã?
Pînã una alta a fost fãcutã
þãndãri una dintre cele mai
frumoase, interesante ºi
folositoare tradiþii: dezba-

terea televizatã a celor doi finaliºti
din cursa prezidenþialã. Cuvîntul
cheie este, desigur, dezbatere. În Sta-
tele Unite, în special, el are unele co-
notaþii particulare. Majorita-
tea populaþiei care a urmat
mãcar ciclul ºcolar secundar
a întîlnit, iar unii chiar au
practicat, dezbaterea sub for-
mã de concurs, pe teme ºi
probleme de viaþã, sociale,
de drept sau politice într-o
formã precis reglementatã.
Existã competiþii între echipe de dez-
batere, de la nivel local, la cel naþio-
nal, în fiecare an. De aceea, cine se
uitã la confruntarea candidaþilor pre-

zidenþiali, aºteaptã, desigur, nu for-
malismul concursului ºcolar, dar cu
siguranþã substanþa argumentelor,
frumuseþea drumului cãtre impune-
rea unei concluzii sau combaterea
solid raþionalã a tezelor susþinute de
oponent. Un fel de scrimã de idei, de
teze ºi antiteze, de argumente ºi con-
tra-argumente, de atitudini ºi pozi-
þionãri esenþiale în raport cu proble-

mele societãþii americane.
Acesta a fost modelul, de la ce-
lebra confruntare a candidaþi-
lor Kennedy-Nixon, din 1960
ºi pînã acum. Vaza de cristal a
impunãtoarei tradiþii s-a fãcut
þãndãri, în milioane de bucãþi.
Cam vreo 80 de milioane, cît
este estimarea primarã a au-

dienþei pentru evenimentul derulat
ieri noapte. Ca sã fim preciºi cu des-
crierea fazei: de cum a intrat în are-
nã, Trump a azvîrlit-o ca pe o mingie

de baseball spre capul lui Biden; în
ultimã instanþã ºi cu un vãdit efort de
concentrare, acesta a reuºit sã plase-
ze lovitura de bîtã, înainte ca obiec-
tul zburãtor sã-i întîlneascã fruntea.
Efectul? Nu mai puþin de 60% dintre
cei intervievaþi dupã meciul televizat
tip cage MMA, care a înlocuit dezba-
terea, s-au arãtat în primul rînd ener-
vaþi ºi dezamãgiþi, nicidecum impre-
sionaþi de performanþa candidaþilor.
Desigur, au existat teme ale confrun-
tãrii, folosite ca pretext, astfel încît
cei doi sã poatã arunca unul spre ce-
lãlalt cu cît mai multe obiecte con-
tondente, de la invectivã, la rãþoialã
de obor ºi de la minciuna sfruntatã, la
datele seci ale statisticilor sociale,
bine împãnate cu fake news sau
”adãugiri” personale. Criza provoca-
tã Americii de coronavirus ºi gestiu-
nea ei, starea economiei, discrimina-
rea rasialã, ordinea publicã ºi impu-

nerea ei, extremismul de dreapta ºi
de stînga, numirea sau amînarea nu-
mirii unui judecãtor la Curtea Su-
premã pe locul rãmas vacant, taxele
plãtite sau neplãtite statului de cei doi
prezidenþiabili, vor fi sau nu fraudate
alegerile, vor putea sau nu sã fie decise
la urne sau va fi nevoie de recursul la
Congres ºi Curtea Supremã, banii
negri ºi influenþa Moscovei în istoria
personalã sau a rudelor apropiate ale
candidaþilor etc.

De toate pentru toþi, fãrã nici o
ºansã ca cineva sã înþeleagã ceva din
ceea ce susþine sau spune fiecare din-
tre cei doi. Nu cred cã am vãzut ”o
dezbatere” televizatã, nu mai vorbesc
la nivel prezidenþial, în care cei doi sã
vorbeascã în acelaºi timp, atât de mult
ºi atît de des, încercînd cu disperare
sã-l reducã la tãcere pe celãlalt sau
mãcar sã facã neinteligibile cuvintele
pe care le spune!!! Cît despre ”mode-

rator”, acesta a fost nu depãºit, ci pur
ºi simplu exclus din meci de de-
sfãºurarea schimburilor neostenite de
lovituri, permise ºi nepermise, dintre
cei aflaþi în arenã.

Cine a cîºtigat ºi cine a pierdut?
Întrebarea este întrucîtva irelevantã,
cel puþin din perspectiva competiþiei
de idei. Din altã perspectivã însã, ea
are totuºi rost. Aºa cum s-a anticipat,
actualul Preºedinte, Donald Trump, a
reuºit sã impunã stilul ºi maniera de
confruntare care îl avantajeazã. Singu-
ra, de altfel, pe care o cunoaºte, o înþe-
lege ºi o stãpîneºte: fã haos ºi pe urmã
culege tot ceea ce alþii nu sunt în stare
sã culeagã din dezordinea creatã! Do-
nald Trump a ”jucat” nu pentru onoa-
rea ºi frumuseþea competiþiei, nu pen-
tru scrobiþii judecãtori ai unui juriu de
care nu-i pasã nici cît negru sub un-
ghie, ci pentru propria galerie.

(continuare în pagina 12)
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BCE nici mãcar nu îºi mai
ascunde aspiraþiile hegemonice

C
ât va mai rezista “poleiala” de-
mocraþiei în Uniunea Europea-
nã ºi, mai ales, în zona euro?
Întrebarea este perfect legitimã

în contextul noii pro-
puneri a Bãncii Cen-
trale Europene.

“BCE a lansat un
apel cãtre Bruxelles
pentru a face permanent
fondul de redresare”,
conform unui articol
din Financial Times.

Adicã nu va fi nicio redresare, iar
fondul este necesar pentru a funcþiona
ca un fel de aparat pentru menþinerea
artificialã în viaþã a unei structuri ne-
viabile? Care ar fi altfel logica unei
astfel de cereri? Va fi redresare sau nu
va fi redresare?

Dincolo de recunoaºterea propriei
impotenþe în faþa crizei, mult mai
îngrijorãtoare este “seninãtatea” cu
care BCE lanseazã o astfel de propu-
nere, în ciuda asigurãrilor date de au-

toritãþile europene, conform cãrora
fondul de redresare are un caracter
temporar.

Bineînþeles cã sursele de “alimenta-
re” ale fondului de redresare vor conti-
nua sã fie împrumuturile de la bãnci,
de data aceasta “în comun”, care vor fi
ulterior monetizate de BCE.

Împrumuturile prin obligaþiuni emi-

se de Comisia Europeanã au marele
“avantaj” cã nu conduc la creºterea da-
toriilor publice individuale ale statelor
din Uniunea Europeanã.

Dar totul nu este decât o iluzie, dupã
cum a declarat preºedintele Bundes-
bank, Jens Weidmann, în cadrul unei
conferinþe de la Hamburg.

(continuare în pagina 12)

RAPORTUL COMISIEI EUROPENE PRIVIND STATUL DE DREPT:

România nu mai este una dintre
oile negre ale UE
l Cele mai atacate þãri în Raportul CE sunt Ungaria ºi Polonia
l Modificarea legilor justiþiei din þara noastrã – obiectiv prioritar pentru
independenþa sistemului judiciar, aratã CE

M
odificãrile legislative contro-
versate - printre care se nu-
mãrã ºi cele privind înfiinþa-
rea Secþiei de Investigare a

Infracþiunilor din Justiþie (SIIJ) -, cu
impact negativ asupra independenþei
justiþiei, sunt aplicate în continuare în
România, aratã Comisia Europeanã în
raportul privind statul de drept pe
întreg teritoriul Uniunii, publicat, ieri,
pe site-ului forului european.

Documentul se referã la modificãri-
le legislative pe care majoritatea parla-
mentarã PSD-ALDE-UDMR le-a fã-
cut în 2018 ºi 2019 cu privire la legile
justiþiei. Raportul aratã: “Modificãrile
au ridicat îngrijorãri, deoarece (...) re-
prezintã o ameninþare serioasã la adresa

independenþei sistemului judiciar. Pro-
blemele majore identificate sunt cele
privind înfiinþarea Secþiei pentru Inve-
stigarea Infracþiunilor din Justiþie(SIIJ),
sistemul rãspunderii civile a judecãtori-
lor ºi procurorilor, sistemele de pensio-
nare anticipatã, intrarea în profesie, sta-
tutul magistraþilor ºi numirea-revoca-
rea procurorilor de rang înalt.

Încã de la început, punerea lor în
aplicare a confirmat presiunea pe care
acestea o au cu privire la independenþa
procurorilor ºi judecãtorilor, dar ºi cu
privire la independenþa, eficienþa ºi ca-
litatea sistemului judiciar.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

SONDAJUL CNN,
TELEVIZIUNE
CUNOSCUTÃ CA FIIND
ANTI-TRUMP, DUPÃ
PRIMA DEZBATERE
ELECTORALÃ DIN SUA:

60% dintre
americani
spun cã
Biden este
câºtigãtorul
confruntãrii
l 69% considerã cã
atacurile lui Biden la adresa
lui Trump au fost corecte
lMorgan Stanley ºi-a redus
puternic estimarea privind
creºterea PIB-ului SUA în
ultimul trimestru din 2020:
+3,5%, de la +9,3%

ª
ase din zece (60%) urmãritori ai
primei dezbateri electorale din
SUA, care a avut loc marþi sea-
ra, între candidaþii la viitoarele
alegeri prezidenþiale - republi-

canul Donald Trump ºi democratul
Joe Biden -, sunt de pãrere cã fostul
vicepreºedinte Biden a avut o presta-
þie mai bunã în aceastã confruntare ºi
numai 28% s-au pronunþat în favoarea
actualului lider de la Casa Albã, potri-
vit unui sondaj realizat de SSRS pen-
tru postul de televiziune CNN, cunos-
cut ca fiind anti-trump.

Sursa aratã cã douã treimi dintre
cei intervievaþi au considerat rãspun-
surile lui Biden mai sincere decât pe
cele ale lui Trump, proporþia fiind de
65% la 29%. Totodatã, 69% au spus
cã atacurile lui Biden la adresa lui
Trump au fost corecte, în timp ce
32% au considerat cã atacurile lui
Trump împotriva lui Biden au fost
justificate.

Anterior dezbaterii, 56% dintre cei
chestionaþi se aºteptau ca Biden sã
facã o treabã mai bunã în aceastã con-
fruntare, faþã de 43%, cât ºi-au expri-
mat preferinþa pentru Trump.

Pe problemele punctuale abordate,
66% dintre cei care au privit dezbaterea
au declarat cã au încredere mai mare în
Joe Biden în ce priveºte rezolvarea ine-
galitãþilor rasiale, faþã de 29% în
Trump; 66% îl preferã pe Biden pentru
reformarea sistemului medical, faþã de
32% - pe Trump; 64% cred cã Biden ar
fi gestionat mai bine pandemia de coro-
navirus, faþã de 34% - cât apreciazã fe-
lul în care a gestionat aceastã crizã ac-
tualul preºedinte american. (A.V.)
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