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Steven Greene Professor de ciència política de la Universitat de Carolina del Nord Entrevista

“Moltsvotantsestan
decebutsambObama”
IDEALISME · “Hi ha el nivell just de desil·lusió amb el president i
l’atribueixo a les expectatives poc realistes de la gent” LÍDER · “Ha
perdutpartde l’aurèolaperòcontinuasentunpolíticdiferent” Per:L.B.

S
teven Greene és professor
de ciència política a la
Universitat de Carolina
del Nord i s’ha especialit-
zat en eleccions nord-

americanes i mitjans de comunica-
ció i política. Considera que el com-
pliment de les promeses de canvi
que va fer l’actual president dels
Estats Units, Barack Obama, en
campanya està lligat a la recupera-
ció econòmica del país. Admet que
hi ha desil·lusió, que es va malinter-
pretar el canvi i que Obama ha per-
dut part de la seva aurèola, però tot
i així pensa que continua sense ser
“un polític més”.

Barack Obama va prometre canvi. A
quines àrees ha arribat aquest canvi?
Sobretot ha canviat la direcció de
la política exterior nord-america-
na. Per això va ser premiat amb el
premi Nobel de la pau. No pels seus
èxits sinó pel gir que ha donat cap a
una política multilateral i de diàleg.
En l’àmbit domèstic, s’ha enfrontat
als problemes econòmics incre-
mentant substancialment el rol del
govern d’una manera que ni Geor-
ge W. Bush ni John McCain hauri-
en fet mai.

Un anys després, quins són els prin-
cipals reptes del president Obama?
Els reptes són enormes. Vol apro-
var una reforma sanitària i també
regular les emissions de diòxid de
carboni però està realment limitat
pels problemes econòmics del país.
Si l’economia dels EUA no creix un
altre cop, Obama veurà com conti-
nua baixant el seu índex d’aprova-

La família Obama en un
moment de la nit de la victòria
presidencial, el 4 de novembre
del 2008, a la ciutat nord-
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politòleg de la Universitat de
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Greene, a la dreta ■ GARY
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ció i es veurà cada cop més limitat
per complir els seus objectius.

La gent està decebuda amb l’admi-
nistració Obama? Hi ha sensació de
desil·lusió?
Molts liberals estan decebuts amb
Obama. Diria que hi ha el nivell just
de desil·lusió. Personalment, ho
atribueixo a les expectatives poc
realistes i a un excessiu optimisme
pel que fa a les habilitats i el caràc-
ter d’Obama. Ell ha estat sempre
un pragmàtic i la gent pensava que
arribaria i portaria el gran canvi. El
van malinterpretar. En matèria de
seguretat nacional, per exemple,
ha recolzat moltes més polítiques
de l’era Bush de les que es podien
esperar els liberals.

Pot l’Obama president mantenir les
promeses de l’Obama candidat?
Ho pot intentar. I crec que ho farà,
però també crec que moltes coses
s’escapen del seu control. No és
com un sistema parlamentari en
què un nou partit i un primer mi-
nistre poden arribar i instaurar
grans canvis. Als EUA només cal
una minoria de 41 senadors per
aturar l’agenda legislativa del pre-
sident. Crec que Obama pot mante-
nir moltes de les seves promeses
però depèn molt de la recuperació
de l’economia.

On és tota aquella gent que es va
mobilitzar per Obama i que el va
portar a guanyar les eleccions?
Les eleccions sempre mobilitzen
gent que després abandona la polí-
tica. És com funciona. Obama ha

fet més que qualsevol altre presi-
dent per intentar mantenir mobi-
litzats els votants però és més fàcil
estimular els ciutadans amb unes
eleccions que amb la dura feina de
governar.

Creu que es pot tornar a repetir
aquella mobilització?
Potser per a la reelecció, però no
per tirar endavant polítiques con-
cretes.

El fet que els EUA tinguin un presi-
dent afroamericà ha comportat
algun canvi per a la comunitat afro-
americana?
No ha portat canvis concrets, però
sí que ha canviat la percepció que
els afroamericans tenen del lloc
que ocupen als EUA i només per a
això ja és molt valuós tenir un pre-
sident negre. També crec que l’afro-
americà se sent ara més compro-
mès políticament.

Mirant enrere, què van significar
aquella campanya i aquelles elecci-
ons històriques? Per què va guanyar
Obama?
Tot i que Obama va ser un candidat
sense precedents i increïble, qual-
sevol candidat demòcrata mitjana-
ment decent hauria derrotat John
McCain. Era un bon any per ser de-
mòcrata. Però el que el va fer espe-
cial és que va inspirar els votants
d’una manera que no s’havia vist
en un candidat presidencial en
molts anys. Part d’aquesta aurèola
ja no hi és, però crec que continua
sent una figura política que inspira
molts, no és un polític més. ■
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Morales entén que la
presència militar de
Washington a Colòmbia
és una amenaçaperals
“governs revolucionaris”

Evocritica
l’accésdels
EUAabases
colombianes

una perruquera li fa trenes
als cabells. La seva mare se
l’escolta atentament.
“Canvi? Encara no fa ni un
any que és al govern. Ho-
nestament, crec que és
massa d’hora per parlar de
canvis”, assegura Bernar-
dine Donaldson que lamen-
ta que no hi hagi més gent
que es mobilitzi per la re-
forma sanitària.

Prioritzar la sanitat
Això és precisament el que
promouen els voluntaris de
Harlem4. Organitzen ma-
nifestacions, truquen als
legisladors, envien cartes i
van casa per casa explicant
als veïns en què consisteix
la reforma sanitària que
proposa Obama. “La sani-
tat és un dels temes que
més preocupen els afroa-
mericans. Atès el seu ele-

vat cost als EUA, que sigui
assequible i universal seria
una gran victòria per les
classes més baixes”, expli-
ca l’analista polític Frank
Fischer.

Chet Whye reconeix que
es necessitarà temps per
fer realitat la reforma sani-
tària, com també serà difí-
cil complir el termini de
tancar Guantánamo o revi-
far el mercat laboral. “Però
està en la direcció correcta.
Donem-li temps. Els ciuta-
dans estan impacients
però obliden que no porta
ni un any al poder”.

Lorenzo Stewart, jubilat
amb només 50 anys, fa dos
anys que es va traslladar a
Harlem des de Florida i té
clar el diagnòstic. “A Har-
lem van posar Obama en
un pedestal i ara n’esperen
massa”.


