
Докато някои подскачат от ужас пред 
„крайнолевите” гърци от „Сириза” и 
испанци от „Подемос”, с почти същия 
език заговори... Барак Обама. В годишната 
си реч „За състоянието на съюза” пред 
Конгреса на САЩ американският прези-
дент обяви, че след като в страната е 
постигната икономическа стабилизация, 
„страницата е отгърната”. И е дошло 
време за борба със социалното неравен-
ство – чрез повече бонуси за средната 
класа в данъчната система, здравеопазва-
нето, образованието и чрез по-сериозно 
облагане на богатите, включително на 
наследствата им. Все пожелания, развява-
ни от Алексис Ципрас и неговата „Сириза” 
и от Пабло Иглесиас и неговата „Поде-
мос”. Дори тъй модерният сега сред тях-
ната компания гуру на кейнсианците 
Томас Пикети изръкопляска на новия образ 
на „социалния президент” Обама и го пох-
вали, че върви „в правилна посока”. Френ-
ският икономист, борец срещу неравен-
ството и автор на бестселъра „Капита-
лът на ХХІ век”, няма как да не е въодуше-
вен от президентски фрази като следна-
та: „Икономиката за средната класа се 
базира на идеята, че тази страна върви 
по-добре, когато всеки има равни възмож-
ности, когато всеки получава полагаемо-
то му се, когато всеки играе по едни и 
същи правила”. Неслучайно коментато-
рът на „Вашингтон пост” Мат О’Брайън 
закова така метаморфозата на Обама: 
„Това е Пикети с американски акцент”. 

Оригиналният Пикети, който съвсем 
наскоро отказа да получи Ордена на 
Почетния легион от родния си френски 
президент социалист Франсоа Оланд, 
защото не е съгласен с политиката му на 
антикризисни социални орязвания, неедно-
кратно е припомнял, че в САЩ Обама е 
заложил на друг курс за излизане от криза-

та – фискални и монетарни стимули за 
икономиката. И ако се съди по сегашната 
реч пред Конгреса, именно този курс се е 
оказал по-успешният. Нещо повече – про-
дължението му бие още по-наляво. Почти 
успоредно със „Сириза” и „Подемос”. Впро-
чем името на испанската формация в пре-
вод означава „Можем”. Да, точно от 
онова Yes, we can – „Да, ние можем”, 
мотото на първата президентска кампа-
ния на Обама.

За испанците и гърците тепърва ще 
видим какво могат. Но Обама определено 
може доста. Не само да се прави на Пике-
ти. А и да продължава да „надгражда” зад 
тази симпатичнно боядисана фасада все 
същия и добре познат американски хъс 
САЩ да не спират да доминират и да 
командват света. С повече морковчета и 
с по-малко тояги. „Вярвам в един по-инте-
лигентен тип американско лидерство. Ще 

лидираме по-добре, съчетавайки военна-
та мощ със силната дипломация”, заяви 
президентът пред конгресмените. Това 
по повод неговата политика на размразя-
ване с Куба и на сдобряване с Иран, на 
която републиканците все още гледат 
доста кисело. Интересно обаче защо санк-
циите, които в тези два случая му се виж-
дат отживелица, в случая с Русия го карат 
да се хвали, че са направили икономиката 
є „на пух и прах”. 

Освен това „социалният президент” 
поиска Конгресът да му делегира и по-голе-
ми правомощия, за да форсира преговори-
те за споразумения за свободна търговия 
с ЕС и с Азиатско-тихоокеанския регион. 
Защото: „Китай иска да пише правилата 
в най-бързо развиващия се регион. Това би 
поставило нашите работници и предпри-
ятия в неизгодна позиция. Защо да позво-
ляваме това да стане? Ние трябва да 
пишем тези правила. Ето защо искам от 
двете партии да ми дадат правомощия 
за насърчаване на търговията, за да защи-
тя американските работници със солидни 
нови търговски сделки от Азия до Европа, 
които да са не само свободни, но и спра-
ведливи”. 

Ето тук не само Пикети и компания, но 
и всички работници и средни класи би 
трябвало да се ослушат по-внимателно. 
Договорите за свободна търговия винаги 
са в интерес не на наемната сила, а на 
онези с големите сметки и транснацио-
налните интереси, които Обама щял да 
облага по-справедливо. Всъщност май ще 
им вземе малко от единия джоб, за да им 
сложи много в другия. Да, той може. 
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р „Не падай духом” Подходяща за все още нетрудоустроени 
протестъри, играе се в учебния театър при НАТФИЗ.

Идеална за всички, завърнали се на стари постове, 
стига да не възрази режисьорът Сашо Морфов.

Добро предложение и за бивши, и за настоящи 
националистически партньори на ГЕРБ.

След като я цитира от парламентарната трибуна, 
Лютви Местан заслужава билет на първия ред. 
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Êîè äðóãè ïîñòàíîâêè äà ïðåïîðú÷à 
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„Антигона”

„Балкански синдром”

Източник: World Health Statistics 2014
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Промяна, подмяна, Обама

Премиерът Бойко Борисов препоръча на всички министри да гледат 
пиесата „Език мой - враг мой”.

„Животът е прекрасен”


