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Em discurso de posse, Obama defende
direitos de gays e mulheres
Presidente disse que a jornada não estará completa até que homossexuais tenham
direitos iguais e mulheres ganhem tanto quanto homens. Também afirmou que
americanos devem mudar a forma de receber os imigrantes

 

Em cerimônia de posse do segundo mandato, o presidente americano Barack Obama fez
discurso reafirmando os principais pontos da sua campanha. Ele defendeu direitos e condições
iguais para mulheres e homossexuais. “Nossa jornada não estará completa até que nossas
mulheres, mães e filhas tenham ganhos compatíveis com seus esforços. Nossa jornada não
estará completa até que nossos irmãos e irmãs gays sejam tratados como qualquer pessoa sob
as leis - pois se somos verdadeiramente criados iguais, então certamente o amor que temos uns
pelos outros também deve ser igual”, disse Obama, em cerimônia pública em Washington, nesta
segunda-feira (21). Mais de 800 mil pessoas acompanharam o discurso. 

O presidente falou ainda em encontrar uma melhor forma de receber os imigrantes que veem a
América como a “terra da oportunidade”. Também citou o problema da saída do país de jovens
com diplomas por falta de empregos.
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Obama discursa em frente ao Capitólio, em Washington (Foto: Justin Sullivan/Getty Images)
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>> Confira mais fotos da cerimônia

Mencionando a cidade de Newtown, onde recentemente ocorreu um massacre em uma escola
infantil, Obama disse que a missão não estará completa até que todas as crianças estejam
protegidas, amadas e seguras.

O presidente disse que mudanças têm sido feitas para adequar o país aos novos tempos, como a
reforma fiscal e reformas nas escolas, para capacitar os trabalhadores com novas habilidades.
“Entendemos que programas desgastados são inadequados para as necessidades do nosso
tempo”, afirmou.

Fazendo referência às suas plataformas de governo na área social, o presidente reforçou a
necessidade de reduzir os custos da saúde e baixar o déficit, por meio do “Medicare” e
“Medicaid”, além da Previdência Social. “Nós rejeitamos a crença de que a América tem que
escolher entre cuidar da geração que construiu esse país e investir na geração que irá construir o
seu futuro”. 

O discurso durou cerca de 20 minutos e focou na defesa da liberdade e da igualdade, valores
fundadores do país.

O presidente pediu união e disse que o juramento feito por ele foi a um país, e não a um
partido. "Meus caros americanos, nós fomos feitos para esse momento, e nós o aproveitaremos,
desde que o façamos juntos."  

Energias sustentáveis

Também defendeu mais investimentos em energias renováveis para proteger o planeta de
fenômenos causados pelas mudanças climáticas. “Alguns ainda podem negar as evidências
esmagadoras da ciência, mas não podem ignorar o impacto dos incêndios devastadores, a seca
inquietante e as tempestades cada vez mais poderosas.” Obama disse que a busca por fontes
sustentáveis de energia será longo e difícil, mas os EUA não podem deixá-la para outros países.

"Dessa forma, manteremos nossa vitalidade
econômica, nosso tesouro nacional, nossas
florestas e rios, nossos campos e montanhas
cobertas de neve."  

Política externa

O presidente afirmou que o segundo mandato
será o fim de uma década de guerras (em
referência ao Afeganistão e Iraque), mas que o
país continuará a apoiar os esforços por
liberdade em todo mundo.

Obama reconheceu o sacrifício dos que lutaram
pelos EUA e disse que isso os manterá sempre vigilantes em relação aos que podem atacá-los.
“Nós vamos mostrar a coragem de tentar resolver nossas diferenças com outras nações de forma
pacífica. [...] Nós, o povo, continuamos achando que a segurança e a paz duradouras não
precisam de uma guerra perpétua." 

Ele disse que os EUA continuarão como uma âncora de fortes alianças em todo globo.
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