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Jerusalem Post: De ce refuza presedintele
Romaniei relocarea ambasadei la Ierusalim?
Prestigioasa publicatie israeliana Jerusalem Post a publicat miercuri seara un
articol semnat de doctorul in economie Radu Golban si dedicat pozitiei
adoptate de presedintele Klaus Iohannis, in scandalul relocarii Ambasadei
Romaniei de la Telv Aviv la Ierusalim. Redam in cele ce urmeaza integral
articolul din Jerusalem Post.
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DE CE PREsEDINTELE ROMANIEI REFUZA RELOCAREA AMBASADEI LA IERUSALIM?
Guvernul roman si biroul presedintelui, Romania are sansa de a sfida politica UE fata
de Israel intr-o maniera responsabila.
De RADU GOLBAN, aprilie 25, 2018 ora 22:59
Cum poate sa fie un prieten al Israelului, presedintele Romaniei, Klaus Werner
Iohannis, care de 23 de ani a fost, de asemenea, presedintele Forumului Democrat al
Germanilor din Romania, care se pretinde a fi succesorul legal al unei foste
organizatii naziste? Vinerea trecuta, Iohannis si-a exprimat opozitia fata de
propunerea guvernului de a muta ambasada tarii la Ierusalim.
Angajamentul sau fata de cauzele pro-evreiesti este remarcabila. Dupa ce a fost ales,

s-a implicat pentru prima data pe 27 ianuarie 2016, deZiua Internationala a
Holocaustului, cand a sustinut evenimentul intitulat C
„ u fata, in spatele sarmelor
ghimpate: Deportarea etnicilor germani in URSS”.
Ca sa nu mai vorbim ca, in 2016, Romania preluase presedintia Aliantei Internationale
de Remembrance a Holocaustului.
Aceasta comemorare a suferintelor autorilor razboiului care au fost deportati din
Romania in URSS, la aceasta data, au creat o echivalenta falsa intre faptuitori si
victime si, de fapt, au ignorat Holocaustul.
in timpul mandatului sau de sef al Forumului Democrat al Germanilor din Romania,
am fost martorii restabilirii in Romania, de fapt si de drept, a unei organizatii naziste
care a fost desfiintata in 1944 pentru indeplinirea obligatiilor asumate de statul roman
in cadrul tratatelor de pace la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.Aceasta
reabilitare legala a unui grup pro-hitlerist poate avea consecinte deosebit de
grave, nu numai pentru suprematia legii in Romania, ci si pentru ordinea
juridica internationala, bazata pe tratatele care au pus capat conflagratiei
globale.
in studiile de la Nürnberg, „Grupul Etnic German” a fost clasificat drept o organizatie
fascista vinovata de sprijinirea razboiului lui Hitler, inclusiv in ceea ce priveste
Holocaustul. „Grupul Etnic German” a fost dizolvat in 1944 si a fost interzisa
reinfiintarea acestuia ca urmare a obligatiilor asumate de guvernul roman in temeiul
Acordului de armistitiu incheiat cu aliatii (articolul 15 din acord).
Preocuparile legate de consecintele juridice si politice la nivel national si international
ale deciziei Romaniei de a recunoaste un grup etnic, actualmente cunoscut sub
denumirea de „Forumul Democrat al Germanilor din Romania” ca „succesor in drepturi
al Grupului Etnic German” sunt extrem de controversate . in timp ce Procuratura
Romana a facut apel la decizia instantei de a recunoaste organizatia condusa de
Iohannis drept „succesorul in drepturi al Grupului Etnic German” si a sustinut ca
hotararea atacata incalca Acordul de Armistitiu semnat in 1944, presedintele roman
este mandru, cu siguranta, de mutarea sa istorica.
Este destul de uimitor faptul ca aceeasi persoana, Iohannis, care ignora legile publice
internationale, isi exprima acum rezervele privind mutarea ambasadei romane la
Ierusalim, citand surse si principii ale ONU, de care nu i-a pasat niciodata.
Ipocrizia sa a ajuns acum la un nou nivel, in detrimentul Israelului, al Romaniei si al
prieteniei solide dintre cele doua tari.
De asemenea, trebuie avut in vedere faptul ca un presedinte care a pastrat postul
ambasadorului in Israel vacant in ultimii doi ani este putin probabil sa arate vreun
interes intr-un parteneriat solid cu Ierusalimul.
Indiferent de tensiunile politice interne dintre guvernul roman si biroul presedintelui,
Romania are sansa de a sfida politica UE fata de Israel intr-o maniera responsabila

prin relocalizarea ambasadei sale la Ierusalim. Israelul, o tara cu o profunda
constientizare a istoriei, nu are nevoie de lectii in principiile internationale publice de
la cei care refuza sa fie adevaratii sai prieteni. Nu in ultimul rand, un politician care a
facut, direct sau indirect, eforturi de a rescrie istoria nazista intr-o maniera toxica,
discriminatorie si ilegala ar trebui cel putin sa aiba macar decenta de a pastra linistea
in chestiuni legate de o cauza israeliana.
Autorul, care are o diploma de doctor in economie, este cetatean roman si german,
editorialist pentru Cotidianul (Bucuresti / Romania).
Sursa: Jerusalem Post
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Dancila la Ierusalim, Iohannis la Bacau
ADRESA: http://crct.ro/nsB8
Inalta politica de la Bucuresti e mai splitata decat oricand. Ocarati de presedinte, premierul Dancila si
presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Dragnea se afla intr-o vizita oficiala la Ierusalim. Raspunzand
invitatiei premierului Netanyahu. In timp ce Klaus Iohannis, renuntand temporar la datul cu bicicleta, face si el
o importanta vizita de lucru. La Bacau. Invitat de autoritatile locale. Primii demareaza un proiect extrem de
indraznet de politica externa. In timp ce presedintele vrea sa afle cum gandesc tinerii. Care e diferenta?
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