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"Four more years" (Ακόμη τέσσερα χρόνια) φώναζαν οι οπαδοί του Τζάστιν Τριντό λίγες μέρες
πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Δευτέρας. Ωστόσο η επανεκλογή του δυναμικού,
χαρισματικού και άλλοτε ανίκητου στην κάλπη Τζάστιν Τριντό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι
δημοσκοπήσεις προβλέπουν μάχη στήθος με στήθος ανάμεσα στον κεντροαριστερό Τριντό και
τον επικεφαλής της συντηρητικής αντιπολίτευσης Άντριου Σιρ.
Στιςαρχές Οκτωβρίου έγινε το πρώτο τηλεοπτικό ντιμπέιτ των υποψηφίων στη γαλλική γλώσσα.
Μόλις 40 ετών, ο Σιρ εμφανίστηκε εγκρατής απέναντι σε έναν Τριντό, που μπορεί να είναι επτά
χρόνια μεγαλύτερος, αλλά φαίνεται πιο δυναμικός και συχνά επιστρατεύει το χαμόγελο του νικητή.
Θυμίζει τον παλιό, καλό Τριντό, τον φιλελεύθερο ήρωα του 2016 που κέρδισε τους ψηφοφόρους
και τη διεθνή κοινότητα ως ένας αντι-Τραμπ, ως μία καλή, φιλελεύθερη εκδοχή του
Βορειοαμερικανού που όλοι νοσταλγούσαν την εποχή εκείνη.
Απολογισμός και σκάνδαλα

Ωστόσοτα τελευταία χρόνια ο Τριντό χαμογελούσε όλο και πιο σπάνια, καθώς φέρεται να έχει
εμπλακεί σε μία σειρά μικρότερων ή μεγαλύτερων σκανδάλων. Αρχικά έγινε γνωστό ότι
προσπάθησε να εμποδίσει δικαστική έρευνα κατά του καναδικού κατασκευαστικού ομίλου SNCLavalin, που είχε κατηγορηθεί για δωροδοκίες στη Λιβύη. Πριν από λίγες εβδομάδες εμφανίστηκε
από το πουθενά και μια παλαιότερη φωτογραφία του Τριντό σε πάρτυ προ 20ετίας, όπου ο
σημερινός πρωθυπουργός έχει ντυθεί Αλαντίν με μαύρο μακιγιάζ στο πρόσωπο. Κάποιοι τον
κατηγόρησαν για "ρατσιστική" συμπεριφορά ή διακωμώδηση κι εκείνος αναγκάστηκε να ζητήσει
συγγνώμη για το blackfacing που επιχείρησε στο παρελθόν.
Όλααυτά φθείρουν τον χαρισματικό πρωθυπουργό, αλλά όχι στον βαθμό που θα επιθυμούσαν οι
αντίπαλοί του. Άλλωστε, επισημαίνει ο Ντέιβιντ Κολέτο, επικεφαλής της εταιρίας ερευνών Abacus
Data με έδρα την Οτάβα, οι περισσότεροι Καναδοί γνωρίζουν ότι οι αιτιάσεις περί ρατσιστικής
συμπεριφοράς δεν ευσταθούν. Αντιθέτως στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του, ο Τριντό
κατέβαλε προσπάθειες για να αναδείξει τις μειονότητες. Στις επιτυχίες του περιλαμβάνονται επίσης
η οικονομική στήριξη για φτωχές οικογένειες, η διάσωση της εμπορικής συμφωνίας NAFTA με τις
ΗΠΑ και το Μεξικό, η νομιμοποίηση της κάνναβης. Η άλλη όψη του νομίσματος: Είναι γεγονός ότι
ο φιλελεύθερος πρωθυπουργός δεν κατάφερε να υλοποιήσει υποσχέσεις που είχε δώσει το 2016
για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, για την προστασία του κλίματος, για τη μεταρρύθμιση του
εκλογικού νόμου. "Έχει γίνει άλλος ένας συνηθισμένος πολιτικός", συνοψίζει ο Ντέιβιντ Κολέτο.
"Προοδευτική διακυβέρνηση"
Προεκλογικήβοήθεια παρέχει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος μέσω
twitter προειδοποιεί ότι "ο κόσμος έχει ανάγκη την προοδευτική ηγεσία του Τριντό". Ένας ταξιτζής
από το Τορόντο το διατυπώνει με άλλον τρόπο: "Νομίζω ότι ο Τριντό είναι βλάκας, αλλά αυτό δεν
είναι τίποτα μπροστά στην ψευτιά του Σιρ", υποστηρίζει. Κάποιοι λένε ότι το μεγαλύτερο όπλο του
σημερινού πρωθυπουργού είναι η αδυναμία του αντιπάλου του. Άλλωστε είναι γεγονός ότι πολλοί
ψηφοφόροι στην ανοιχτή και πολυπολιτισμική κοινωνία του Καναδά είναι δεκτικοί σε φιλελεύθερες
και αριστερές πολιτικές, ενώ εμφανίζονται επιφυλακτικοί σε υπερσυντηρητικές εξαγγελίες της
αντιπολίτευσης για τις αμβλώσεις ή άλλα κοινωνικά θέματα.
ΟΣιρ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει φόρους για την προστασία του κλίματος, γιατί "ο φόρος στις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έχει ήδη αυξήσει τις τιμές σε αγαθά πρώτης ανάγκης". Ωστόσο,
η οικονομία του Καναδά ανθεί και για πολλούς είναι άξιο απορίας τι θα άλλαζε μετά από μία
αλλαγή κυβέρνησης. Πάντως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ούτε οι Φιλελεύθεροι ούτε οι
Συντηρητικοί συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία στο καναδικό Κοινοβούλιο. Αν τελικά
προκύψει κυβέρνηση μειοψηφίας- κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο στον Καναδά-, ενισχύεται ο
ρόλος των μικρότερων κομμάτων, δηλαδή του αυτονομιστικού Bloc Quebecois αλλά και του
σοσιαλδημοκρατικού κόμματος. Πάντως ο ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών Τζάμιτ Σινγκ επιμένει
ότι ο Καναδάς "δεν χρειάζεται να αποφασίσει ανάμεσα στην αναβλητικότητα του Τριντό και στην
άρνηση του Σιρ, υπάρχει και άλλος δρόμος".
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