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MERKEL, SFIRTECATA DE PRESA GERMANA:
16 ANI CALARE PE FUM
Angela Merkel nici nu a apucat sa paraseasca deplin functia ca a si inceput
executia ei in presa germana. Un articol aparut ieri in Politico aproape o
anihileaza ca om politic, care a facut mult zgomot si aproape nimic concret,
lucru cu atit mai ciudat cu cit numita publicatie apartine trustului Axel
Springer, traditional conservator si al carui manager a candidat la ultimele
alegeri pe listele CDU, scrie Inpolitics.
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Spre deosebire de alte figuri politice apreciate din trecutul recent, fie ca este vorba de
Ronald Reagan, Margaret Thatcher sau chiar Barack Obama, Merkel nu poate revendica
nicio realizare definitorie. Bornele istorice ale epocii ei – reunificarea Germaniei si largirea
Uniunii Europene – au avut loc cu mult inainte de venirea ei la putere. Chiar si renasterea
economica de care s-a bucurat Germania in timpul mandatului ei a venit ca rezultat al
reformelor intreprinse de predecesorul ei, scrie Politico.
Chiar si asa, legiunile de adepti ai lui Merkel ii atribuie acesteia tot felul de realizari
monumentale, de la drepturile omului pana la politica climatica. Ei o infatiseaza ca pe o
luptatoare neinfricata a crizei, care a condus cu mina ferma Germania si Europa de-a
lungul unor evenimente precum colapsul Lehman Brothers, implozia datoriilor grecesti,
criza refugiatilor si pandemia. Rezultatul este ceea ce ar putea fi cel mai bine descris drept

Mitul Merkel.
Dar s-a „confruntat” cu adevarat Merkel cu batausii globali? A transformat ea Germania in
liderul moral al Europei? Este Berlinul noua Ellis Island din lume?
Perceptia mai aspra asupra lui Merkel ar fi ca ea a petrecut 16 ani calare pe fumul puterii
industriale a Germaniei, fara a aborda provocarile mai profunde cu care tara se confrunta,
fie intre granite, fie in strainatate.
De-a lungul timpului, Merkel a preferat sa calmeze in loc sa rezolve: cand a izbucnit criza,
ea s-a limitat sa tempereze situatia, doar pentru a ascunde de fapt sub covor adevaratele
mari probleme care au declansat implozia. Aceasta strategie, sustin criticii, a fost valabila
pentru orice, de la integrarea zonei euro pana la refugiati si relatiile transatlantice.
Politico mai puncteaza ca titulatura de ”liderul lumii libere” i-a fost atribuita lui Merkel,
nemeritat, de presa germana si cea americana: in fapt, ea a fost ”mascota unui
establishment global care a identificat-o drept ultima sa mare speranta”.
Se mai aminteste ca Merkel a dat din coada permanent pe linga Trump, ca a vizitat China
de zeci de ori in timp ce critica public diverse politici ale acesteia, dar fara a lasa niciodata
ca drepturile omului sa afecteze relatia de afaceri, ca a acordat imprumuturi Greciei in
conditii de camatarie care i-au destabilizat sistemul politic si au dus tara intr-o depresie
din care inca nu si-a revenit. Ori ca s-a inselat crezind ca valul de imigranti se va limita la
doar citeva sute de mii de oameni, eroare care a dus la ascensiunea extremei drepte in UE.
in fata coborarii Ungariei in autoritarism sub Orbán, Merkel a refuzat ferm sa ameninte, cu
atat mai putin sa aplice vreo presiune economica, in ciuda dependentei Ungariei de
comertul si investitiile germane. Acelasi lucru a fost valabil si pentru Polonia. Concluzie:
Merkel a vorbit dur cu privire la drepturile omului si la idealurile democratice, dar, concret,
ea a facut doar ceea ce era mai bine pentru afacerile germane, mai scriu analistii
publicatiei.
Sunt doar citeva dintre reprosurile extrem de dure facute de Politico la adresa cancelarului
aflat la apus, cind inca mandatul acesteia nu si-a dat ultima suflare. Ce se va scrie, oare,
peste un an sau doi? (B.T.I.)
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