Obama, ano 1: educação de um presidente
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a criação de emprego sustentável a médio e

Norte, o crescendo de importância da China
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Obama não terá deixado de prestar atenção

dos esforços de “nation building”, e o

mandatos de governadores pelos demo-
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mas relativo ao mês anterior, foi a subida
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como o do Japão pós-2.ª Guerra Mundial.
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um administrador internacional que ligue
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Por outro lado, no que toca à eliminação

duração (há mais de seis meses) nos EUA

de dirigentes talibãs nos seus abrigos no

subia para 5,6 milhões, sugerindo a perda

Paquistão, e de acordo com informações da
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conservadora New America Foundation,

grande parte deles, diante da futura retoma

as acções americanas consistiram, ao longo

de actividade económica (já constatável,

de 2009, sobretudo na utilização de mísseis
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Hellfire, muito falíveis; por exemplo, e
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de acordo com a mesma fonte, terão sido

do a duração e os valores do subsídio de

precisas quinze tentativas para eliminar, em

desemprego e aumentando o crédito à

à próxima geração de dirigentes chineses (Li
As portas da Ásia

Keqiang, Li Yunchao, Xi Jinping) e ao que
eles pensam da significativa transição polí-

2010: ECONOMIA, EMPREGO E PROLIFERAÇÃO NUCLEAR
Em Janeiro de 2010, no seu “State of the Union Adress”, Barack Obama aborda a urgência na redução do défice federal ao longo do ano, bem como novas políticas sobre a preservação e criação
de empregos nos EUA (está prevista a realização de uma “Cimeira sobre o emprego” promovida
pela Casa Branca). O ano doméstico anuncia-se turbulento, por ser ano de eleições intercalares,
mas o estado da economia americana continuará, em 2010, a dominar a agenda presidencial.
No plano internacional, o anúncio de que uma segunda central de enriquecimento de urânio está
em funcionamento numa base militar iraniana acentua o desejo do presidente americano de pôr
a proliferação nuclear e a desnuclearização militar no topo da agenda mundial. Em Setembro de
2009, quer os G-20 reunidos em Pittsburgh, quer numerosos países da ONU concordaram em
articular esforços com a Casa Branca sobre estes temas. O acordo Start-I entre EUA e Rússia (que
detêm, em conjunto, mais de 90% das armas nucleares hoje existentes) expira em Dezembro de
2009, e os dois países têm estado a trabalhar, em Genebra, num novo acordo, que poderá ser
ratificado pelo Congresso de Washington em 2010.
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