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διαφορών που ευθύνονται για το οικονομικό χάσμα που τους
χωρίζει με το Ισραήλ, και εν συνεχεία βρέθηκε στην Πολωνία για
να «αποκηρυχθεί» από το ιστορικό κίνημα Αλληλεγγύη.

Η «επίσημη πρώτη» του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών για την
αμερικανική προεδρία Μιτ Ρόμνεϊ στο εξωτερικό ήταν μάλλον
καταστροφική -αν και φεύγει με 1 εκατ. δολάρια σε ισραηλινές
δωρεές για την προεκλογική του εκστρατεία…
Η Πολωνία είναι ο τρίτος και τελευταίος σταθμός για τον Μιτ
Ρόμνεϊ. Ήλθε ενώπιος ενωπίω με τον Λεχ Βαλέσα την Τρίτη στο
Γκνάνσκ, ο οποίος έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης» στον πρώην
κυβερνήτη της Μασαχουσέτης ευχόμενος «καλή επιτυχία» προς
όφελος των ΗΠΑ, της Ευρώπης και του κόσμου.
Ωστόσο, το ιστορικό συνδικάτο της Αλληλεγγύης, που γεννήθηκε
στο Γκνανσκ και ανέτρεψε το κομμουνιστικό καθεστώς στα τέλη
της δεκατιάς του ’80, αποστασιοποιήθηκε από την επίσκεψη
Ρόμνεϊ στην Πολωνία και τη συνάντησή του με τον Λεχ Βαλέσα (με
τον οποίο συνδικάτο έχει διαρρήξει τις σχέσεις του τα
τελευταία έτη).

«Μετά λύπης, ενημερωθήκαμε από τους φίλους μας στην
αμερικανική έδρα του AFL–CIO [συνδικάτο των ΗΠΑ], που
εκπροσωπεί περισσότερους από 12 εκατομμύρια εργαζόμενους, ότι
ο Μιτ Ρόμνεϊ έχει υποστηρίξει επιθέσεις σε συνδικάτα και στα
δικαιώματα των εργαζομένων» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
«Η Αλληλεγγύη δεν συμμετείχε στην οργάνωση της συνάντησης του
Ρόμνεϊ με τον Βαλέσα και δεν τον προσκάλεσε να επισκεφθεί την
Πολωνία» σημειώνει το συνδικάτο, που ηγήθηκε με τον Βαλέσα στα
ηνία της πάλης εναντίον της κομμουνιστικής κυριαρχίας στην
Πολωνία.
Στην Πολωνία, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος (ο οποίος χαρακτήρισε
τη Ρωσία ως τον μεγαλύτερο «γεωπολιτικό αντίπαλο» των ΗΠΑ)
επιχείρησε να δείξει ότι εφόσον εκλεγεί θα είναι ένας πιο
ισχυρός σύμμαχος απ’ ό,τι ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα -αν και
δύσκολο να το πετύχει, καθώς η Βαρσοβία έχει εξίσου ισχυρούς
δεσμούς με το Λευκό Οίκο, όπως σημειώνει το Reuters.
Ο Ρόμνεϊ συναντήθηκε με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ
Τουσκ στο Γκντανσκ και αργότερα εκφώνησε ομιλία στο
Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, με την οποία ουσιαστικά
τερματίζεται η περιοδεία.
Για ρατσισμό κατηγορούν τον Ρόμνεϊ οι Παλαιστίνιοι
Ο Μιτ Ρόμνεϊ έφθασε στην Πολωνία προερχόμενος από το Ισραήλ,
από όπου υποστήριξε -μεταξύ πολλών άλλων- ότι το οικονομικό
χάσμα μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακών Εδαφών οφείλεται στους
διαφορετικούς πολιτισμούς των δύο πλευρών, με συνέπεια να
δεχθεί επικρίσεις για ρατσισμό και άγνοια του Μεσανατολικού
Ζητήματος.
Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την αμερικανική προεδρία
αγνόησε πλήρως την κατοχή της Δυτικής Όχθης, ενώ «ανακήρυξε»
επίσης την Ιερουσαλήμ σε πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ.
«Όταν έρχεται κανείς εδώ στο Ισραήλ και βλέπει ότι το ΑΕΠ ανά
κάτοικο ανέρχεται στα 21.000 δολάρια περίπου, όταν είναι της
τάξης των 10.000 δολαρίων ακριβώς απέναντι, στους τομείς που

διαχειρίζεται η Παλαιστινιακή Αρχή, παρατηρεί μια τεράστια και
δραματική διαφορά όσον αφορά την οικονομική ζωτικότητα» είπε ο
Ρόμνεϊ από την Ιερουσαλήμ, σε πρόγευμα που οργάνωσε για να
συγκεντρώσει χρήματα για την εκστρατεία του -μαζεύοντας τελικά
το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.
«Η κουλτούρα κάνει όλη τη διαφορά. Και όταν βλέπω αυτή την
πόλη [την Ιερουσαλήμ] και όσα ο λαός αυτού του έθνους έχει
πετύχει, αναγνωρίζω τη δύναμη του πολιτισμού και ορισμένων
άλλων πραγμάτων» προσέθεσε.
Στις εκθέσεις τους η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο υπογραμμίζουν τακτικά ότι οι περιορισμοί
που επιβάλλει το Ισραήλ στην ελευθερία μετακίνησης ανθρώπων
και εμπορευμάτων συνιστούν παράγοντα-κλειδί ο οποίος
αναχαιτίζει την οικονομική ανάπτυξη των Παλαιστινιακών
Εδαφών.
Πέραν αυτού, τα αριθμητικά στοιχεία που έδωσε ο Ρόμνεϊ δεν
συνάδουν με τις εκτιμήσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
των ΗΠΑ (CIA), που υποδεικνύουν ότι το χάσμα είναι ακόμη
μεγαλύτερο: ΑΕΠ ανά κάτοικο στα 31.400 δολάρια για το Ισραήλ
το 2011, και 2.900 για τους Παλαιστινίους.
«Οι δηλώσεις του Ρόμνεϊ είναι ρατσιστικές. Έχει πολλά να
μάθει, δεν γνωρίζει την περιοχή, τον πολιτισμό και την ιστορία
της. Είναι σαφές ότι αγνοεί ότι η παλαιστινιακή οικονομία δεν
μπορεί να ανακάμψει και να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο όσο
συνεχίζεται
η
κατοχή»
ανέφερε
ο
Παλαιστίνιος
διαπραγματευτής Σαέμπ Ερεκάτ.
Το επιτελείο του Μιτ Ρόμνεϊ ανέφερε ότι η επίμαχη δήλωση του
κυβερνήση παρερμηνεύθηκε.
Οι Παλαιστίνιοι κατηγόρησαν, επίσης, τον Ρόμνεϊ ότι υπονομεύει
τις προοπτικές ειρήνευσης με τις δηλώσεις του για την
Ιερουσαλήμ. «Αυτοί που μιλούν για λύση των δύο κρατών πρέπει
να γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει παλαιστινιακό κράτος
χωρίς την Ιερουσαλήμ» ανέφερε ο Σαέμπ Ερεκάτ κατηγορώντας τον

Ρόμνεϊ ότι προωθεί τον εξτρεμισμό, τη βία και το μίσος.
Το Ισραήλ κατέλαβε την ανατολική Ιερουσαλήμ το 1967 και την
προσάρτησε σε μία κίνηση που ποτέ δεν αναγνωρίστηκε διεθνώς.
Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδικάζει νόμο του
1980 με τον οποίο το Ισραήλ κηρύσσει την Ιερουσαλήμ ως «ενιαία
και αδιαίρετη» πρωτεύουσά του. Οι περισσότερες χώρες,
περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, διατηρούν τις πρεσβείες τους στο Τελ
Αβίβ.
Ο Ρόμνεϊ δεν επισκέφθηκε τη Δυτική Όχθη κατά τη διήμερη
παραμονή του στο Ισραήλ, και βρήκε χρόνο μόνο για μία σύντομη
συνάντηση με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό Σαλάμ Φαγιάντ.
Η αρχή έγινε στο Ολυμπιακό Λονδίνο…
Σε διπλωματική καταστροφή (επιεικώς) είχε εξελιχθεί νωρίτερα η
επίσκεψη του Ρεπουμπλικανού προεδρικού υποψηφίου Μιτ Ρόμνεϊ
στη Βρετανία των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο πρώην κυβερνήτης της
Μασαχουσέτης προσέβαλε τη βρετανική κυβέρνηση αμφισβητώντας
την ετοιμότητα του Λονδίνου να φιλοξενήσει τους Αγώνες και
επιδόθηκε σε μία σειρά από γκάφες, με συνέπεια ο βρετανικός
Τύπος να στάζει δηλητήριο, ο Ντέιβιντ Κάμερον να του απαντά…
καταλλήλως, ο δήμαρχος Μπόρις Τζόνσον να τον χλευάζει και ο
Αμερικανός θρύλος του κλασικού αθλητισμού Καρλ Λιούις να
δηλώνει πως «κάποιοι Αμερικανοί δεν θα πρέπει να φεύγουν από
τη χώρα»….
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