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Barbados a devenit republica
Barbados a devenit luni republica, intrerupand legaturile imperiale si domnia
reginei Elisabeta a Marii Britanii, la 400 de ani de la sosirea navelor engleze
pe insula din Caraibe, relateaza Reuters, potrivit stiripesurse.
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Insula Barbados a fost celebra pentru ca devenise un loc preferat al piratilor, mai ales ca in acest
punct se cheltuiau sume mari de bani fiind unul dintre cele mai importante centre de vanzare a
sclavilor.
Printul Charles al Marii Britanii a sosit duminica seara pentru a participa la investirea
presedintelui ales Sandra Mason in locul reginei Elisabeta, o miscare prin care Barbados lasa in
urma ultimele urme ale unui sistem colonial care se intindea candva pe tot globul, informeaza
News.ro.
"Aceasta este seara!", a scris pe prima pagina ziarul Daily Nation din Barbados.
Prim-ministrul Mia Mottley, lidera miscarii republicane din Barbados, a participat la conducerea
ceremoniei.
Mottley a atras o atentie globala denuntand efectele schimbarilor climatice asupra tarilor mici din
Caraibe.
"Sunt fericit. Suntem pe cont propriu acum, fara rege sau regina din Anglia. Aceasta este ultima
picatura dupa independenta", a spus Nigel Mayers, in varsta de 60 de ani, care vinde portocale

la un stand din centrul Bridgetown.
O sarbatoare care a inclus muzica si dans traditional a incepeput la ora locala 20:00 (00:00
GMT), iar Mason a fost sa fie inaugurat imediat dupa miezul noptii, in ziua care care coincide cu
Ziua Independentei Barbados.
Printul Charles a tinut un discurs subliniind prietenia continua a celor doua natiuni, in pofida
schimbarii statutului constitutional.
Barbados va ramane o republica in cadrul Commonwealth-ului, un grup de 54 de tari din Africa,
Asia, America si Europa.
Colonistii britanici au transportat sclavi africani capturati pentru a lucra in campurile de trestie de
zahar ale insulei, iar Barbados a devenit un punct central al comertului transatlantic brutal cu
sclavi.
Populatia de astazi, de sub 300.000 de locuitori, este in mare parte de origine africana.
Sarbatoarea eleganta de luni a avut loc intr-o perioada in care Barbados se lupta cu inflatia din
cauza perturbarilor lantului de aprovizionare care duc la cresterea preturilor intr-o tara care
trebuie sa importe majoritatea bunurilor.
Industria sa turistica, o parte esentiala a economiei, se recupereaza inca dupa restrictiile
anterioare de calatorie cauzate de coronavirus.
Unii locuitori recunosc ca nu sunt siguri ce inseamna tranzitia la o republica sau de ce conteaza.
Altii ar fi preferat sa nu se schimbe.
"Ar trebui sa o lase pe Regina Elisabeta - sa o lase ca sefa. Nu inteleg de ce trebuie sa fim o
republica", a spus Sean Williams, 45 de ani, stand la umbra unui monument al independentei.
Ultima data cand regina a fost inlaturata din functia de sef al statului a fost in 1992, cand
Mauritius, o insula din Oceanul Indian, s-a autoproclamat republica.
Schimbarea poate stimula discutiile asupra unor propuneri similare in alte foste colonii britanice
care o au ca suverana pe regina Elisabeta, printre care Jamaica, Australia si Canada.
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