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SAN SEBASTIAN egunean, ohitura den
legez, Barack Obamak bigarren agintaldia
hasiko du AEBetako presidente bezala.
Iragan azaroko hauteskunde presidentzia-
letan garaile atera zen berriro, baina,
2008ko hauteskundeetan ez bezala, ez du
inolako ilusio berezirik piztu munduko
txoko desberdinetan. Izan ere, bere lehe-
nengo agintaldiak ez ditu bete sortutako
itxaropen gehienak. Nazioarteko harre-
manetan agertu duen jarrera ez da aurre-
ko presidentearen oso desberdina izan:
ohiko aliantzak (NATO eta Israel) eta
mehatxuak (Iran, Ipar Korea...) mantendu
ditu eta nahi izan duenean nazioarteko
legeak ez ditu bete (Osama Bin Ladenen
erailketan bezala). Egia da Iraketik tropak
atera dituela eta ez duela herrialderik
inbaditu (nahiz eta Libia bonbakatu
duen), baina nahi izan balu ere, AEB ez
zegoen beste okupazio militar bat buru-
tzeko moduan, nahikoa lan eman diote
Afganistangoak eta Irakekoak. 

Barne politikan, Obamaren lehenengo
agintaldiak lagundu egin ditu gizarteko sek-
tore ahulenak, adibidez, osasun segurua
populazio guztira zabaltzeko ahaleginare-
kin. Baina ezkerreko sektore desberdinek
azpimarratu dute lortutako aurrera- pauso-
ak txikiak izan direla. Ez dute arrazoirik
falta ziur asko, nahiz eta horren errua Oba-
mari ezin zaion egotzi zuzenean. Presiden-
teak bere egitasmoak aurrera eramateko
ahal duena egin du. Kontua da lan hori egi-
tea ez dela erraza AEBetan. Sistema politi-
ko estatubatuarra oso konplexua da emai-
tza kontserbadoreak izan ditzan. Bere

ezaugarri nagusia botere legegilearen, exe-
kutiboaren eta judizialaren arteko banaketa
da. Horregatik, gobernua eta botere legegi-
learen artean ez dago loturarik, kolore
batekoa izan daiteke bata eta beste kolore
batekoa bestea. Baina hor ez da bukatzen
botere sakabanaketa, legegileak bi ganbera
simetriko ditu: Ordezkarien ganbera eta
Senatua. Lehenengorako bi urtetik behin
hautatzen dira ordezkariak eta bigarrengo-
rako sei urtetarako hautatuak izaten dira
senatariak, baina, bi urtean behin ganbera-
ren herena berriztatzen da soilik jarraikor-
tasuna eta moderazioa segurtatzeko.  

Beraz, AEBetan politika publikoak
errotik aldatu ahal izateko ezinbestekoa
da hiru hauteskundetan garaile izatea, eta
hala ere, Senaturakoetan herena baino ez
denez berriztatzen, garaipen horrek den-
boran sostengatua izan beharko du lau
aktoreetako (Presidentea, Ordezkarien
ganbera, Senatua eta Auzitegi gorena)
batek betoa erabili ez dezan. Bestela, ohiz
kanpoko gehiengoak lortu ezean, “amil-
degi fiskala” bezalako egoerak saihesteko
moderaziotik eta moderaziorako negozia-
zioak gertatzen dira Washingtonen, esta-
tubatuar herritarren etxeetatik urruti. 

Herrialde handietan, urruntasunak
ematen duen babesetik, politikariek herri-
tarren interesen aurkako erabakiak erraza-
go har ditzakete. Aldiz, eskala txikiko era-
bakitze guneetan zailagoa da, gertutasunak
herritarren kontrol demokratikoa errazten
du eta hedabide handiek duten eragina txi-
kitzen du. Obamak ez du gertutasuna
lagun, horregatik, bere bigarren agintaldia
aurrerakoiagoa izateko ezinbestekoa izan-
go da herritarren mobilizazioa. Mekanis-
mo honen beharra oso ondo ulertu zuen
Franklin Delano Rooseveltek, 1930eko
hamarkadako krisi ekonomikoari aurre
egiteko New Deal programa aurrerakoia
martxan jarri zuen AEBetako presiden-
teak. Rooserveltek sindikatu eta ezkerreko
erakundeekin batzartu eta
hauen proposamenak entzute-
rakoan esan ohi zien: “Orain
atera kanpora eta derrigortu
nazazue egitera”. n

Obama eta AEBetako 
sistema kontserbadorea
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Obamak ez du gertutasuna lagun,
horregatik, bere bigarren agintaldia
aurrerakoiagoa izateko ezinbestekoa izango
da herritarren mobilizazioa. Mekanismo
honen beharra oso ondo ulertu zuen
Rooseveltek, 1930eko hamarkadako krisi
ekonomikoari aurre egiteko 
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