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A klímagyilkos Bush – és akik pénzelik õt
Ge or ge W. Bushame ri kai el nök már
fél év vel meg vá lasz tá sa, és há rom hónap pal hi va tal ba lé pé se után le ve tet te
környezetvédõi álarcát: megmondta,
nem fog ja csök ken te ni az üveg ház gázok ki bo csá tá sát. Ez ugyan is ár ta na az
ország széniparának, és tekintettel a
nyugati part energiaválságára, nem
vár ha tó el a pol gá rok tól.
Azután, hogy az ex-el nök, Bill
Clinton és al el nö ke, Al Gore szóba
állt a Kyotói Egyez ménnyel, amely az
üvegházgázok kibocsátásának csök ken té sét irá nyoz za elõ, Bush hát ra arcot ve zé nyel. Egyes né met kör nye ze ti
politikusok, pél dá ul Michael Müller
szerint a mostani helyzetben ez „hi deg, ar cát lan és gát lás ta lan” vi sel kedés, mert az átlagos hõmérséklet
emelkedésére vonatkozó elõ re jel zések egy re pon to sab bak – és egy re fenye ge tõb bek. A klí ma kér dé sek tu dományos tekintélyének, a hetven or -

szág képviselõit tömörítõ Intergovern men tal Pa nel on Climate Change
-nek leg fris sebb nyi lat ko za ta sze rint a
2100-ra meg jó solt 1,4–5,8 fo kos felmelegedés határozottan magasabb
lesz – ami em be rek mil li árd ja i nak létalap ja it ve szé lyez te ti.
Súlyosbító körülményként társul
ehhez, hogy az üvegházgázok ki bocsátásának világbajnoka az Egyesült
Államok: a föld lakosságának 4,5
%-ával a tel jes szén di oxid-ki bo csá tás
19 %-áért fe le lõs. Az USA-pol gá rok
két szer annyi szén di oxi dot pro du kálnak, mint a németek, és mintegy
negy ven szer annyit, mint a ne pá li ak.
E fe nye ge tett ség el le né re Bush a régi ener gia lob bi pénz vi lá gá nak fog lya.
Ma ga Bush éve ken át te vé keny ke dett
az olajiparban, és választási kam pányát messze me nõ en az ener gia- és az
autóiparral finanszíroztatta. A szén bányászat 3,4 millió dollárral tá mo-

gatta. Több mint tízmillió dollár jött
az olaj- és gáz ipar ból. Az olaj fe je delem Don Evans volt az összekötõ –
Bush pedig megtette kereskedelmi
miniszternek. Több millió dollárnyi
adományt kapott az autóipartól; ezt
Andrew Card, a General Motors
korábbi washingtoni fõlobbistája
gyûjtötte össze – Card a Fehér Ház
sze mély ze ti fõ nö ké vé lé pett elõ. Bush
al el nö ke,Dick Cheney is szo ros kapcsolatokat tart fenn az energialobbi val; õ hosszú éveken át rész tu laj dono sa volt a Halliburton ne vû olaj társa ság nak, mi e lõtt tel je sen a po li ti ká ra
kon cent rált vol na.
A német kor mány ko a lí ció kör nyeze ti po li ti ku sa i nak vé le mé nye sze rint
Eu ró pá nak és a vi lág más ré sze i nek a
jövõben az USA nélkül kell meg tervezniük a hatékony klímapolitikát.
Ha ez nem si ke rül, ak kor „az USA túszul ejti” az egész világot – állítja
Michael Müller.

Banánköztársasággá válik az USA?
Ed dig min de nek elõtt La tin-Ame rikából és az ún. Harmadik világ más
ré gi ó i ból volt is me rõs szá munk ra ez a
je len ség: A ha tal ma sok és gaz dag elitek tartanak ma guknak egy elnököt,
aki tisz tes sé ge sen gon dos ko dik a hatal ma sok ról és a gaz da gok ról. Az így
kor mány zott or szá go kat neve zik
banánköztársaságoknak. Jelenleg az
Egye sült Ál la mok ban mu tat ko zik
meg, hogy ez a je len ség tá vol ról sem
kor lá to zó dik a Har ma dik vi lág ra:
George W. Bush kormányzásával
az USA úton van a fe lé, hogy a vi lág
leg ha tal ma sabb ba nán köz tár sa sá gá vá
váljék.
Már Bushnak a klímavédelemmel
és az energiapolitikával kapcsolatos
elsõ megnyilatkozásai is ta nul sá gosak voltak. Bush és republikánusai
dol lár mil li ó kat kap tak a kõ olaj- és az
atom ipar tól, s ezek most ter mé szet védelmi te rületeken kutathatnak olaj
után és építhetnek új atom erõ mû veket. Ha Bush nak az energialobbi iránti el kö te le zett sé gét még meg le he tett
is ma gya ráz ni a Bush-csa lád és a texasi olajipar összefonódásával, idõ közben megmutatkozott, hogy Bush
más te rü le te ken ugyan így vi sel ke dik:
iga zi ba nán re pub li ká nus.
Így pél dá ul az ame ri kai tõ ke brancs
– bankok és biztosítótársaságok –
15,9 mil lió dol lár ral fi nan szí roz ták a
republikánus választási kampányt.
Alig hogy meg vá lasz tot ták, Bush rög-

tön re a gált: A hi tel in té ze tek csõd védelmét pontosan az õ érdekeiknek
megfelelõen akarja megreformálni,
és azt a tör vény ter ve ze tet akar ja életre kel te ni, ame lyet Bill Clin ton megvétózott, mert túlságosan bank ba rátnak találta. Most majd kifizetõdik a
bankok Bush melletti anyagi el kö telezettsége.

Az olyan amerikai fegyverkezési
konszerneknek is megvan okuk az
ujjongásra, mint a Raytheon, a
Lockhead, a TR és a Boeing. Ki sebb
fegyvergyártókkal együtt 13,5 millió dol lárt in vesz tál tak a re pub li kánu sok ba, mi vel egy Bush tí pu sú elnöktõl vi lá gos ál lás fog la lást vár tak
a ra ké ta vé del mi rend szer mel lett. A
re mény meg in dult a be tel je se dés felé: A Bush-kor mány zat meg akar ja
valósítani a védelmi rendszert, és
240 millió dollár értékben akar
megbízásokat ad ni a fegy ver ke zé si
óriásoknak. A 13,5 millió dolláros
kam pány aján dék rend kí vül ren tá bilis nak bi zo nyul.
Bush azon ban nem „csu pán”
egész ipa ri te rü le te ket ju tal maz meg,
ha nem ma gán sze mé lye ket is. Pél dául Charles Heimboldot. Az egyik
gyógy szer gyár tó cég egy ko ri fõ nö ke
365 200 dollárral egyike volt Bush
legfontosabb magánadományozóinak. Ezért az USA svédországi
nagy kö ve te lett.

Bush oly kor két le gyet üt egy csapás ra. Pél dá ul az ame ri kai te le kommunikációs ipar melletti el kö te lezett sé gé vel. Ez az ipar írd és mondd
130 mil lió dol lár ral tá mo gat ta a
republikánusok választási kam pányát, és mindenekelõtt egy do logban érdekelt: abban, hogy a lehetõ
legnagyobb mértékben szüntessék
meg a te le kom mu ni ká ció sza bá lyozá sát. Ha ez be kö vet ke zik, elõny be
ke rül nek a leg na gyobb kon szer nek.
A te le kom mu ni ká ci ós ha tó ság élé re
Bush gyorsan keresett egy olyan
embert, aki ke mény vé del me zõ je a
szabályozás leépí té sé nek. Michael
Powellben találta meg. Hogy õ az
USA külügyminiszterének, Colin
Powellnek a fia, éppen kapóra jön
Bush nak: így min dig em lé kez tet heti õt arra, hogy legyen lojális – a
kor mány és ap ja iránt is.
Senki sem vitatja, hogy az USA
szin te min den el nö ke a nagy pén zektõl függ. Az ame ri kai vá lasz tá si kampá nyok drá gák. Ge or ge W. Bush kormány ra ke rü lé se még is for du la tot jelez az ame ri kai de mok rá ci á ban. Most
olyan el nök kor má nyoz, akit egy ál talán nem ér de kel a köz jó. A ha tal masok kal fi zet te ti meg ma gát, és a ha talmasok érdekeit szolgálva kor mányoz.
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