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2008: Echipa de rivali

De ce naiba stiteam intinsl pe bancheta din spate a unei dubiqe albastre
cu geamuri fumurii? Buni intrebare. Incercam sI plec din casa mea din
Washington, D.C. firi si fiu vizuti de reporterii care pdndeau in faXi.

Era seara de 5 iunie 2008, iar eu mi indreptarn citre o intAlnire secreti cu
Barack Obama - qi nu citre cea la care sperasem qi la care mi agteptasem in
urmi cu doar citeva luni. Eu pierdusem, iar el ciqtigase. inci nu a\rusesem

timp sd mi obignuiesc cu acea realitate. insi iati-ne. Campania prezidenfiali
preliminari fusese una istorici din cauza faptului cI el era de culoare qi a
faptului cI eu eram femeie, insl fusese, de asemenea, una istovitoarg aprinsi,
lungl qi cu $anse aproape egale. Eu eram dezamdgiti Ei epuizati. Luptasem
din greu in campanie pinn Ia capit, insi Barack ciqtigase qi venise vremea si
il sus(in. Cauzele qi oamenii pentru care luptasem in campanie, americanii
care iqi pierduserd slujba qi serviciile sistemului sanitar, care nu igi permiteau
benzini sau alimente sau s[ meargi la facultate, care fuseserd, invizibili pen-
tru guvernul lor in cei gapte ani de dinainte, depindeau acum de faptul ci el
devenea cel de-al patruzeci qi patrulea preqedinte al Statelor Unite.

Nu avea si fie uqor nici pentru mine, nici pentru echipa qi suslinitorii
mei, care diduserl tot ce putuseri. $i, ca si fiu sincerl, nu avea si fie uqor
nici pentru Barack qi sus{indtorii lui. Echipa lui de campanie era la fel de
precauti cu mine qi echipa mea pe cit eram qi noi fa[I de ei. De ambele
pirfi existase retorici aprinsi qi sentimente rinite qi, in ciuda unei presiuni
mari din partea sus(initorilor lui, am refuzat si mi dau bituti inainte de
numirarea ultimului vot.

Vorbisem cu Barack cu doui zile inainte, seara tArziu, dupi alegerile
finale din Montana gi Dakota de Sud. ,,Hai si ne-intAlnim c&nd toate astea
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vor avea un sens pentru tine", mi-a spus el. A doua zine-arn intAlnit in culise,

la o conferinfi de mult planificati a Comitetului pentru Afaceri Publice

Americano-Israeliene din Washington. Cu toate ci a fost oarecum stAnjeni-

tor, acea intAlnire le-a oferit consilierilor nogtri cei mai apropiafi ocazia de a

incepe si discute despre detaliile unei intrevederi. Pentru mine, a fost vorba

de geful echipei de campanie pentru deplasdri, Huma Abedin, o tAn5ri pri-
ceput[, neobositl qi amabili, care a lucrat pentru mine de cdnd am ajuns la

Casa Albi. Pentru Obama, a fost Reggie Love, fostul jucitor de baschet de

la Universitatea Duke, care rareori pleca de lingi Barack. Huma qi Reggie

men(inuseri deschisi o linie de comunicalii chiar gi in zilele cele mai intense

ale campaniei, un fel de linie privati, in parte pentru ci, dupi fiecare preli-

minari, indiferent cine cigtiga, fie Barack, fie eu, ne sunam unul pe celalalt

si ne recunoagtem infrlngerea Ei si il felicitim pe celilalt. Am avut apeluri

cordiale, uneori chiar glumefe, din moment ce micar una dintre persoanele

de pe fir avea motive si fie in toane bune. insi cele mai multe convorbiri au

fost concise, doar de protocol. Antrenorii de fotbal se intilnesc la jumitatea

terenului dupi un meci, insi nu se imbriligeaziintotdeauna.
Aveam nevoie de un loc departe de reflectoarele media ca si ne intilnim

qi si discutim, aga ci mi-am sunat o bunl prieteni, senatorul de California

Dianne Feinstein, ca si o intreb daci ne puteam folosi de casa ei din
Washington. Mai fusesem acolo gi mi gAndeam c[ ar fi perfecti ca s[ putem

veni gi pleca ftri si atragem atenfia. Trucul a reugit. M-am strecurat pe ban-

cheta din spate a dubiqei, am cotit brusc la stdnga la capitul strizii mele pe

Massachusetts Avenue, apoi ne-am indreptat intr-acolo.
Am ajuns prima. CAnd a sosit qi Barack, Dianne ne-a oferit fieciruia un

pahar de Chardonnay de California, apoi ne-a ldsat in salon, aEezafi pe

fotolii, fa(i in iald,vizavide Eemineu. in ciuda confruntirilor pe care le

avuseserim ln decursul ultimului an, experienfele pe care le-am impirtlgit
ne-au fhcut si ne purtiLm un mare respect. Si candidezi pentru funclia de

pregedinte este solicitant din punct de vedere intelectual, obositor din
punct de vedere emotional si extenuant din punct de vedere fizic. insi, ori-
cAt de nebund e campania nafionali', aceasta rcprezintd democralia in
acfiune, cu toate bunele Ei relele. Faptul c[ am vizut asta de aproape ne-a

ajutat si ne apreciem reciproc pentru ci am intrat in ,,arenl", dupi cum s-a

exprimat Theodore Roosevelt, gi am mers pini la capit.
in momentul intAlnirii noastre il cunogteam pe Barack de patru ani,

dintre care doi ii petrecuserim in polemici. La fel ca mulli americani, eram
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impresionati de discursul lui din 2004 dela Convenlia Nalionall Democrat[
de la Boston. Mai devreme in acel an ii sprijinisem campania pentru Senat

organizind o strdngere de fonduri la casa noastri din Washington gi parti-
cipdnd la una in Chicago. in timpul mandatului meu in Senat, spre sur-

prinderea multora, am pistrat o fotografie in care eram alituri de el,

Michelle qi fiicele lor la evenimentul din Chicago. Fotografia era acolo

unde o lisasem cind am revenit la activitatea mea cu normi intreagi in
Senat dupi alegeri. in calitate de colegi, lucraserim impreund la mai multe

Iegi gi teme prioritare comune. Dupd uraganul Katrina, eu gi Billl-am invi-
tat pe Barack si ni se aliture la Houston, impreuni cu pregedintele George

H.W. gi Barbara Bush pentru a-ivizita pe cei evacuafi dupi furtuni gi a-i
intAlni pe oficialii responsabili cu managementul urgentelor.

Amdndoi eram avocafi care am inceput ca activiqti populari pentru
dreptate sociali. La inceputul carierei mele am lucrat la Fondul pentru
Apirarea Copiilor (Children's Defense Fund), i-am inregistrat pe alegitorii
hispanici din Texas gi i-am reprezentat pe siLraci in calitate de avocat la
Servicii furidice Gratuite. Barack era un mobilizator comunitar in zona de

sud a oragului Chicago. Aveam povegti personale gi experienle foarte dife-
rite, insi impirtigeam ideea de modi veche ci serviciul public este un
demers nobil gi credeam cu tirie in regula debazda Visului American: indi-
ferent cine e$ti sau de unde vii, daci muncesti din greu qi joci dupi reguli,

trebuie si ai qansa unei viefi bune pentru tine gi familia ta.

insi campaniile se bazeazi pe sublinierea diferenfelor, iar a noastri nu
a fhcut exceplie. in ciuda faptului ci in general eram de acord in privin[a
celor mai multe dintre probleme, am gisit multe motive si ne contrazicem
gi am exploatat fiecare breEl pentru a scoate in evidenfl un contrast. $i, cu

toate ci am inleles ci nicio campanie politici avAnd mizi mare nu este

pentru cei slabi de inimi sau cu obrazul subtire, atdt eu, cAt gi Barack gi

echipele noastre am avut o listd lungi de plAngeri. Era vremea si cur5fim
atmosfera. Aveam o Cas[ Albi de cigtigat qi era important pentru fari, gi

pentru mine personal, si mergem mai departe.

Ne-am privit lung unul pe celilalt, ca doi adolescenfi la o primi int6l-
nire stinjenitoare, Ei am sorbit de citeva ori din Chardonnay. intr-un final,
Barack a spart gheafa tachinindu-mi un pic pentru campania duri pe care

o dusesem impotriva lui. Apoi mi-a cerut ajutorul ca sI ne unim partidul
gi si cAgtig[m alegerile prezidenliale. Dorea si gpirem impreuni curAnd qi
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dorea si vadi la Denver Convenlia Nalionali Democrati unificatd 6i

insufle{iti. A stiruit asupra faptului ci dorea qi ajutorul lui Bill.

Deja mi hotirisem sl ii accept cererea de ajutor, ins6, de asemenea,

trebuia si menfionez qi citeva dintre momentele neplicute din ultimul
an. Niciunul din noi nu avusese control total asupra a tot ceea ce se spu-

sese sau se fbcuse in campanie, cu atdt mai pu(in de citre cei mai aprinqi

susfinitori ai nogtri sau de presa politicd, inilusiv de un numir uriag de

bloggeri. Remarci ale ambelor pir(i, inclusiv unele care imi apartineau,

fuseseri scoase din context, insi acuza{iile absurde de rasism aduse lui Bill
au fost deosebit de dureroase. Barack a spus clar cd nici el gi nici echipa lui
nu au crezut acea acuzalie. in privinfa sexismului care a iegit la suprafafi
in timpul campaniei, gtiam c[ fusese stdrnit de atitudinile culturale gi psi-

hologice despre rolul femeii in societate, insi asta nu a ftcut lucrurile mai

u$oare pentru mine qi pentru sus(initorii mei. Ca rispuns, Barack mi-a
vorbit emofionant despre eforturile bunicii lui de a reuqi in afaceri gi des-

pre cit de mAndru era de Michelle, Malia qi Sasha gi cit de convins era ci
meritau drepturi depline Ei egale in societatea noastr6.

Franchelea conversaliei noastre a fost reconfortanti gi mi-a intirit
hotirirea de a-l susfine. Cu toate ci ag fi preferat cu siguranfi ca eu si fiu
cea care ii cere sprijinul si nu invers, gtiam c6, acum, succesul lui era cea

mai buni metodi si promovez agenda de valori qi politici progresiste pen-

tru care luptasem in ultimii doi ani - gi de o viall intreagd.

CAnd m-a intrebat ce trebuia si faci si imi convingi sus(initorii sd se

aliture campaniei lui, i-am spus ci trebuia si le dea timp, insi un efort sin-

cer de a-i face si se simti bine-venili ar convinge marea majoritate si igi

schimbe opiniile. La urma urmei, acum el era cel care ducea stindardul
pentru agenda noastri. Daci eu puteam si trec de la a face tot posibilul s6-l

inving la a face tot posibilul si il ajut si fie ales pregedinte,la fel puteau gi ei.

In cele din urmi, aproape toli au fbcut-o.

Dupi o ori qi jumitate, amAndoi spuseserim tot ce aveam de spus gi am

vorbit despre cum si mergem mai departe. Mai tdrziu in acea noapte,

Barack mi-a trimis prin e-mail o propunere de declarafie comuni care

urma si fie publicati de echipa lui de campanie, in care confirma intdlnirea

Ei ,,discu{ia noastri productiva'despre ceea ce ,,trebuie frcut ca si cdgtigim

in noiembrie". De asemenea, mi-a cerut un numir la care sI il sune pe Bill,
ca s[ poati vorbi direct cu el.
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in ziua urmetoare, 6 iunie, eu gi Bill am invitat echipa mea de campanie

in curtea casei noastre din D.C. Era o zi toridi. Cu tolii am incercat sI nu

ne lisim toropifi de cildurl in timp ce ne aduceam aminte de meandrele

incredibile ale sezonului alegerilor preliminare. Si fiu inconjuratd de

echipa devotati care luptase atlt de greu pentru mine mi motivase gi mi
copleEise. Unii imi erau prieteni care lucraserd cu noi in campanii incd de

cind eram in Arkansas. Pentru mulli dintre cei mai tineri aceea era prima
lor cursi. Nu voiam si fie descurajali de infringere sau si se desprindi de

politicl gi serviciul public, aga ci le-am spus si fie mindri de campania pe

care o duseserim qi sI continue si lucreze pentru caszele qi candida$i in
care credeam. $i mai gtiam ci trebuia sI ofer puterea exemplului gi, cu toate

ci disculia mea de lAngd foc cu Barack din noaptea trecuti fusese un ince-

put, acela rdm6nea totugi doar un inceput. Avea si fie nevoie de timp pen-

tru ca mul{i si treacd peste tot ceea ce se intAmplase 9i Etiam ci oamenii ml
vor imita. Astfel ci, incepind chiar de atunci, le-am spus tuturor ci il voi
sustine pe Barack Obama suti la sut6.

in ciuda circumstanlelor, oamenii s-au relaxat gi s-au simlit bine. Draga

mea prieteni afro-americani Stephanie Ttrbbs |ones, neinfricata membri a

congresului din Ohio, care a rezistat unor presiuni imense gi a rdmas ald-

turi de mine de-a lungul alegerilor preliminare, iqi bllibinea picioarele in
piscini gi spunea poveqti amuzante. Doui luni mai tirziu avea s[ moar6

subit in urma unui anevrism cerebral, o pierdere teribild pentru familia ei,

pentru alegitori, pentru mine Ei familia mea. Cel pulin in aceazi eram inci
aliate, privind inainte citre zile mai bune.

Am stabilit pentru a doua zi ora gi locul ultimei mele aparifii din cam-

panie gi am inceput si lucrez la discurs. A fost complicat si il scriu. Trebuia

sd le mulpmesc suslinitorilor mei, s[ sirbitoresc semnificalia istorici a

campaniei mele ca primi femeie care a cdgtigat la alegeri preliminare gi si il
suslin pe Barack intr-un fel care s[ il ajute la alegerile generale. Toate astea

insemnau o greutate uriagi pentru un singur discurs, iar eu nu aveam prea

mult timp si il pun la punct. Mi.am amintit de bit[liile inverEunate din
timpul alegerilor preliminare din trecut, pin[ la Conven[ie, in special de

provocarea pierduti a lui Ted Kennedy in fa(a preqedintelui Carter in 1980

gi mi-am spus ci nu voi repeta acea istorie. Nu ar fi fost bine pentru parti-

dul nostru sau pentru !ar[, aga ci trebuia si mi grlbesc s6 il suslin public

pe Barack gi si ajut la campania lui. s
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