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Todos contra Trump
Ele embarca de forma impulsiva em decisões nefastas

Opotencial de danos que podem ser provocados por Donald Trump, no interior e no exterior dos Estados
Unidos, justifica a formação de um movimento mundial de oposição ao seu governo. Apesar de tratar-se de um
país democrático, Trump detém poder suficiente para, com a cumplicidade do Partido Republicano, assumir
atitudes nocivas aos americanos e ao resto da humanidade. Isso porque, em decorrência de seu despreparo e
perfil psicológico, ele embarca de forma impulsiva em decisões nefastas ao meio ambiente, aos países e
classes sociais mais pobres, à cooperação econômica e segurança internacionais, à solidariedade entre os
povos, ao progresso científico e às conquistas sociais.

Na esfera ambiental, por exemplo, atos como retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, enfraquecer as
normas americanas disciplinadoras dos agentes poluidores, nomear como diretor da FEA (organismo protetor
do meio ambiente) um empresário acintosamente contra essa agência, além de outras ações típicas de quem
não acredita no aquecimento do planeta, irão acentuar a degradação ambiental vitimando imenso número de
pessoas.

Denegrir o consenso científico referente à ação humana como causa da aceleração das mudanças climáticas
equivale a uma demonstração de ignorância, demência ou interesses escusos. É sólida a evidência de que o
debilitamento ambiental provocado pelo homem constitui principal responsável pelos aumentos de desastres
naturais, estragos à saúde da população, conflitos pela disputa por recursos naturais básicos como água e
alimento, fluxos anarquizados de refugiados, prejuízos à fisionomia geográfica e extinção de espécies animais e
vegetais.

A postura de Donald Trump a respeito desse tema contribui para tornar realidade a catastrófica previsão do
físico Stephen Hawking, pela qual a humanidade corre risco de extinção nos próximos cem anos devido, em
grande parte, às mudanças climáticas.

Outra ameaça à qualidade de vida e segurança mundiais provém do seu comportamento errático na área
de política externa. Chefes de governo que negociam com a Casa Branca têm o direito de duvidar que os
acordos firmados coincidirão com a conduta efetiva do mandatário americano, criando-se assim uma atmosfera
de intranquilidade internacional. Também preocupa sua ambivalência ante a Otan e Europa Ocidental,
menosprezo à América Latina, miopia em relação ao Oriente Médio e o tratamento efusivo que dedica a certos
ditadores.

Não estou propondo antagonismo aos Estados Unidos, mas sim uma oposição explícita dos líderes
mundiais, principalmente os europeus, aos posicionamentos do morador da Casa Branca que agridem o bom
senso. Essa oposição seria bemvinda pela maioria dos americanos, visto que o índice de aprovação a Trump
encontra-se em apenas 36%, o pior já registrado, em seis meses de mandato, por seus antecessores dos
últimos 70 anos. Vale registrar que os dois mais importantes jornais do país, “The New York Times” e “The
Washington Post”, se opõem de forma incisiva ao atual presidente.
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