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S-A STINS DOAMNA DE FIER
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Margaret Thatcher, Doamna de Fier a Marii Britanii, s-a stins la 8 aprilie 2013,
în urma unui accident vascular cerebral, la vârsta de 87 de ani. Considerată de mulţi ca
cel mai mare prim-ministru al Marii Britanii pe timp de pace, din secolul XX, viaţa ei
merită amintită pentru măsurile intransingente şi personalitatea ei puternică şi
cuceritoare (vezi John Blundell, Margaret Thatcher: portretul Doamnei de Fier, Bucureşti,
Curtea Veche Publishing, 2012, 220 p.).
Născută Margaret Hilda Roberts în 13 octombrie 1925, a absolvit Somerville
College din Oxford şi s-a specializat în chimie şi drept fiscal. În 1970 ajungea ministru
al educaţiei şi ştiinţei, în 1975 lider al Partidului Conservator aflat în opoziţie, iar în
urma alegerilor din 3 mai 1979, devenea primul şi până acum singurul prim-ministru
femeie al Marii Britanii. Doamna de Fier a fost preocupată cu liberalizarea economiei,
privatizarea ramurilor strategice ale economiei, eliminarea controalelor valutare,
,,denaţionalizarea” companiilor mari, subcontractarea externă a serviciilor publice,
vânzarea locuinţelor sociale (,,Dreptul de a cumpăra”) etc., măsuri energice şi ingenioase
care au învins inflaţia, au restabilit răspunderea fiscală şi au relansat economia, aflată în
pragul dezastrului. În perioada aprilie-iunie 1982, Marea Britanie a fost implicată întrun război cu Argentina pentru controlul asupra Insulelor Malvine (Falklands), conflict
care a dovedit tăria de caracter şi curajul lui Thatcher, care a dobândit şi o mare
popularitate printre britanici. În perioada 1983-1984, Marea Britanie a fost tulburată
de mişcările minerilor, iar pe tot timpul mandatului ei, Armata Republicană Irlandeză
(IRA) a organizat numeroase atentate, destabilizând relaţiile cu irlandezii. Thatcher a
ajuns să fie văzută ca o crudă Jezebel pentru semnarea Acordului Anglo-Irlandez din
1985. A reuşit să reformeze sindicatele, prea puternice la acea vreme şi a întreţinut
relaţii foarte strânse cu SUA, îndeosebi cu preşedintele Ronald Reagan, cu care a avut
o prietenie de durată. În urma unor tulburări publice şi a pierderii încrederii
cabinetului ei, Thatcher s-a simţit trădată şi a demisionat din funcţia de prim-ministru
la 28 noiembrie 1990.
Principiile şi convingerile ei în arta conducerii au rămas în memoria urmaşilor
ca un nou brand de leadership, numit ,,thatcherism”. Aşa cum spunea şi ea: ,,În politică,
dacă-ţi doreşti vorbe, roagă un bărbat. Dacă-ţi doreşti fapte, roagă o femeie”.
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