
Bush si-a inceput odiseea africana
Presedintele american George W. Bush si-a inceput, azi, turneul african, ce include vizite in Senegal,
Africa de Sud, Botswana, Uganda si Nigeria, cu o agenda generoasa, pe care se afla ajutorarea bolnavilor
de SIDA, campania de lupta impotriva terorismului, instaurarea pacii in Liberia si implementarea
masurilor de revitalizare a economiei, comertului si democratiei. Liderul de la Casa Alba a promis inca de
saptamana trecuta un ajutor financiar de o suta de milioane de dolari, menit sa imbunatateasca securitatea
portuara si la granita din mai multe tari africane, masura care face parte, potrivit analistilor, din strategia
de sprijinire a intereselor nationale americane pe continentul negru, rezervele petroliere si lupta impotriva
terorismului.  "Este foarte important pentru Statele Unite sa nu isi arate numai muschii, ci si inima" , a
declarat Bush intr-un interviu, precizand totodata ca strategia sa este de a ajuta locuitorii Africii. Criticii
Administratiei de la Casa Alba au declarat insa ca generoasele initiative ale presedintelui american in
Africa ascund, de fapt, o agenda bazata pe expansiune militara si pe interese corporatiste, dar si pe
castigarea unui numar cat mai mare de voturi din partea afro-americanilor. Faptul ca, in viitorul deceniu,
petrolul african va deveni extrem de important pentru SUA a fost deja exprimat, de David Gordon, un
inalt oficial al CIA, in cadrul unei intalniri organizate, luna trecuta, de Consiliul Corporatist American. In
prezent, SUA importa din regiunea Africii de Vest 1,5 milioane de barili de petrol pe zi si a investit,
numai anul acesta, aproximativ zece miliarde de dolari. Departamentul american de Energie estimeaza
insa ca, in viitor, importurile de petrol din zona vor depasi 770 de milioane de barili anual. Potrivit The
Guardian, Gordon a mai precizat ca industria petroliera din Africa risca sa se prabuseasca daca SUA nu
vor intreprinde ceva pentru a dezamorsa situatia de instabilitate din regiune. Asigurarea democratiei si a
stabilitatii si lupta impotriva terorismului sunt, de altfel, principalele obiective urmarite de caravana
prezidentiala in odiseea africana. 
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