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#Rezist, fata in fata cu UE
Pentru prima data, deci in premiera absoluta, #Rezist, in toata splendoarea sa,
va sta fata in fata cu mai marii Consiliului Europei. Acestia anunta o
demonstratie de pomina in fata Ateneului Roman si a Palatului Regal. Fix
locurile in care se vor desfasura cele doua evenimente, care marcheaza
preluare de catre Romania a presedintiei rotative. La ce ne putem astepta?
Mesajele #Rezist, postate din abundenta pe paginile de socializare, mizeaza pe faptul ca
demonstratia pusa la cale nu va putea fi reprimata de catre jandarmi. intrucat se afirma ca
autoritatile se tem ca, intr-o asemenea eventualitate, vor fi confruntate cu critici si contestatii dure
de la cel ai inalt nivel. Este o premiza cat se poate de corecta.
intr-adevar, o reprimare severa a manifestantilor nu ar face decat sa toarne gaz pe foc. Oricum,
impresia generala la nivelul Uniunii Europene este nu numai formata, ci si preconceputa si batuta
ca atare in cuie. De prea multe ori s-a afirmat, atat de catre birocratii de la Bruxelles, cat si de
catre reprezentantii familiilor politice europene, faptul ca la Bucuresti ar fi avut loc, pentru
apararea statului de drept si a Justitiei, pentru promovara luptei anticoruptie, la inceputul anului
2017, cea mai mare demonstratie din toate timpurile, la care ar fi participat nu mai putin decat
500 de mii de cetateni, contestatari ai Guvernului de atunci, proaspat instalat. Oficialii europeni,
prezenti acum la Bucuresti, vor avea cu certitudine prilejul sa treaca nu numai prin Piata
Palatului, ci si prin Piata Victoriei. Iar daca nu vor fi legati la ochi, vor remarca fara doar si poate
ca perimetrul acestor spatii urbane nu permite pur si simplu existenta unui numar atat de mare de
persoane. in Piata Victoriei nu incap mai mult de 30.000 de oameni, chiar daca ar fi inghesuiti
precum sardelele. Iar in Piata Victoriei recordul absolut a fost stabilit cu prilejul Congresului al
XIV-lea al Partidului Comunist Roman, cand, printr-o „mobilizare exemplara”, pentru a-l ovationa
pe Ceausescu, au fost adusi 140 de mii de romani, care au fost inghesuiti inclusiv pe toate
strazile adiacente. Dar acesta este un simplu detaliu. si, desigur, oficialii UE ar putea suferi fie de
orbul gainii, fie de amnezie, omitand astfel sa ia in calcul faptul ca au fost intens si temeinic
dezinformati. Poate ca unora le-a facut chiar placere.

Astazi #Rezist se poate desfasura in toata splendoarea. Pentru ca, asa cum pe buna dreptate se
afirma in mesajele de pe paginile de socializare, autoritatile sunt timorate de prezenta celor mai
multi dintre oficialii UE si nu vor avea indrazneala sa recurga la reprimarea demonstratiei
antiguvernamentale, anti-PSD „ciuma rosie” si pentru apararea unui stat de drept ingenuncheat,
vai de capul lui, prin noile legi ale Justitiei. Asadar, sa ne asteptam, conform acestor indemnuri si
asigurari cvasi-anonime, la o splendida demonstratie a spiritului civic si european al poporului
roman, exprimat prin #Rezist.
Singurul personaj, care, nedispunand totusi de niciun mijloc in acest sens, a incercat sa-si asume
in fata autoritatilor responsabilitatea pentru buna desfasurare a megademonstratiei programata in
seara acestei zile, este cunoscutul #Rezist Cristian Dide. Cel care ne aminteste de momentul in
care se legase de gardul Guvernului, dotat cu o sticla de benzina si anuntand de zor ca incearca
sa-si dea foc. Dide nu dispune insa nici de echipa si nici de celelalte mijloace necesare pentru a
asigura ordinea pentru o asemenea megademonstratie si, cu atat mai putin, pentru a anihila
eventualele grupuri de provocatori, care ar putea recurge la violente. in plus, zona Ateneului
Roman, Piata Palatului este astazi programata pentru un alt tip de eveniment. si anume
marcarea preluarii presedintiei rotative UE de catre Guvernul acestei tari, in frunte cu doamna
Viorica Dancila. Care, din acest motiv, va sta in capul mesei.
Alte capetenii ale mitingului de astazi nu si-au facut cunoscuta identitatea. Nici nu e limpede daca
mesajele se vor circumscrie unor generalitati cum sunt cele mai sus consemnate. Este de
presupus ca se va scanda nu numai cu trimitere la „ciuma rosie”, ci si cu trimitere la puscarie. Gen
„DNA sa vina sa va ia!”. ii vom vedea poate pe mai marii majoritatii parlamentare si ai Guvernului
Romaniei, poate chiar si pe judecatorii Curtii Constitutionale, imbracati in zeghe, proiectati pe
cele doua cladiri sau falfaiti sub forma unor cartoane. Evident, laitmotivul ar putea fi „coruptia
ucide”. Este greu de anticipat cum va functiona butaforia. Pentru ca #Rezist nu are lideri, care sasi asume cu adevarat organizarea si conducerea protestelor si, cu exceptia generalitatilor mai
sus consemnate, nici un program specific.
si aici sper ca am atins un punct sensibil. Orice miscare de protest de durata, ca forma de
manifestare a unei societati civile mature si active, are nevoie atat de un program minimal,
unanim impartasit sau impartasit macar in mod explicit de o majoritate, cat si de o echipa de lideri
recunoscuti si mai ales respectati pentru curajul, dar si pentru comportamentul lor, de catre cei
mai multi cetateni ai statului, indiferent daca impartasesc sau nu continutul protestului. Din
nefericire, o asemenea constructie lipseste. si acesta este motivul pentru care demonstratiile de
acest fel degenereaza in acte si fapte de violenta.
Una peste alta, in inima Bucurestiului vom avea din nou o demonstratie de mai mare sau de mai
mica amploare, neasumata, neorganizata si nespontana. Deci, sub toate aspectele si conform
tuturor legislatiilor din Uniunea Europeana, va fi o demonstratie ilegala. La care presupun si eu
ca jandarmii vor asista cu bratele incrucisate, indiferent ce s-ar intampla, cu exceptia unor
eventuale operatiuni radicale ale comandourilor #Rezist de luare cu asalt a Ateneului sau a
Palatului sau concretizate prin spargerea vitrinelor din zona Bibliotecii Centrale Universitare si,
eventual, incendierea magazinelor.

Ieri seara, prin diverse canale neoficiale, Klaus Iohannis a lasat sa se inteleaga ca astazi, intrucat
nu va sta in capul mesei, asa cum si-a dorit, ci in lateral, nu va onora cele doua mari evenimente
la care participa, alaturi de Guvernul Romaniei, care isi asuma in exclusivitate, conform
conventiilor UE, presedintia rotativa. Evident, in trena acestuia, reprezentanti ai opozitiei, in frunte
cu PNL, au semnalizat in mod asemanator. S-ar putea sa-i regasim pe toti in strada, in mijlocul
#Rezist. in mod cert insa, anuntul oficial al PNL si anuntul insinuat, pe surse, al presedintelui
Klaus Iohannis sunt de natura sa involbureze apele. Sa toarne gaz pe foc. Sa dea amplitudine
demonstratiei de protest anuntate. intrucat mai multe partide din opozitie sunt preocupate, fiecare
in felul lui, de incitarea si de manevrarea unei mase de oameni in parte bine intentionati, in
cealalta parte marcata de existenta batalioanelor de asalt radicalizate, stau si ma gandeasc daca
nu care cumva, fara ca cei mai multi dintre ei sa-si doreasca, demonstrantii #Rezist se pun in
slujba unor partide politice si a unei campanii electorale atat de des anuntate de presedintele
Klaus Iohannis. Poreclit, mai nou, Io Haos.
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