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De ce sa mai votezi cu UE ?
Rares Bogdan, capul de lista al PNL la europarlamentare, e chiar ce trebuie.
La fel ca Laura Codruta Kövesi, Monica Macovei, Corina Cretu i tutti quanti,
de la Siegfried Muresan la Ioan Mircea Pascu, care ne reprezenta in toamna
lui 1989 la Phenian, in Coreea de Nord, la Festivalul International al
Tineretului si care azi ne reprezinta la Bruxelles, este chiar vicepresedinte al
Parlamentului European. UE e cu ei, ei sunt UE. PNL, prin Rares Bogdan,
anunta clar ce le va oferi alegatorilor sai la europarlamentare : vorbe goale,
principii bombastice, insulte cat cuprinde la adresa adversarilor, mediocritate,
incultura, stat paralel, SRI, Eduard Hellvig si Klaus Iohannis, presedintele über
alles. Si mai ales „emisiuni”. Multe emisiuni... Rares Bogdan o sa-si faca
„treaba”, cum indeobste se repeta ambiguu, scremut acest calc din engleza.
Sansele ca PNL sa se apropie in jos, descendent, de 7 % sunt foarte bune. USR + Plus il poate
depasi deja de la europarlamentare. Pana la parlamentarele de anul viitor, dupa trei runde de
alegeri ratate si pierdute, se va duce langa PNTCD, nu intr-un loc cu verdeata, unde nu este nici
intristare, nici suspin, ci intr-un cimitir al dracilor politici, daca exista asa ceva.
Ai putea crede ca e vorba de o conspiratie impotriva partidului care se pretinde, impostor,
mostenitorul direct al Bratienilor. Daca e o conspiratie, nu poate fi vorba decat de una a prostiei,
a amatorismului, a incompetentei crase. Cum sa le poata face vreun bine alegatorilor sai acest
PNL, condus de un Ludovic Orban nul (os de ofiter de Securitate, si nicidecum de Bratieni),
impreuna cu cateva dame isterice, obraznice si foarte dubioase si ele, si mai ales cu PDL-ul
Vasile Blaga, foarte exersat in meseria de hrebenciuc, specialist in EADS, cand partidul nu poate
face ceva de Doamne ajuta pentru pentru el insusi ? Faptul ca penelistii fac apel la „providentialul”
Rares Bogdan va introduce pe scena publica o confuzie suplimentara intre actiunea politica
necesara si propaganda cea mai ordinara, ceea ce nu poate fi decat fatal pentru ce-a mai ramas
din ghiveciul numit inca PNL (fostul PNL, PDL, Klaus Iohannis, statul paralel). O fuziune cu PMPul lui Basescu se impune inaintea dezastrului final.
Rares Bogdan – o non-identitate, un neant politic, o carte de joc, un joker sau, mai degraba, un
pacalici – a fost trimis, evident, in misiune. Misiunea lui pare a fi aceea de a arunca in aer PNL-ul,
ultimul partid istoric, cel putin cu numele, cu pretentiile. Nu e deloc exclus ca guristul TV sa se
retraga in ultimul moment de pe lista PNL. Nu asa s-a intamplat si cu Marian Munteanu, pupilul

de suflet al lui Magureanu, candidat PNL la primaria Capitalei ? Cu rezultatele care se cunosc. Si
chiar daca va deveni europarlamentar PNL, asemanarea lui cu Elena Basescu, Corneliu Vadim
Tudor sau Gigi Becali e tot falimentara, cu toate tipetele lui penibile de mare democrat. Cui va
folosi pana la urma aceasta sinucidere in grup a PNL ? USR-ului sau PSD-ului ? Si unora, si
celorlalti ? PNL, prin fuziunea cu PDL (sau PD), e considerat de multa vreme un partid al
Securitatii celei vechi. USR e vazut ca partid al Securitatii celei noi si care trebuie sa castige. Fii
si nepoti contra tati si bunici. Pentru ca totul se petrece, de fapt, in familie. Nepotismul e regula
de fier pentru supravietuirea Sistemului securistic.
Dupa cum subliniaza politologii occidentali, mai liberi pe altermedia, „inainte de a te intreba pentru
ce partid si ce deputat sa votezi, este important sa-ti pui o alta intrebare : dorim ca deciziile vitale
pentru tara si pentru populatie sa fie luate nu la nivel national, ci la un nivel supranational,
independent de interesul national ? Daca asta dorim, trebuie sa mergem sa votam, prea putin
conteaza pentru cine. Daca nu, trebuie mai bine sa stam acasa [...], ca sa ramanem in viata
reala, cea in care avem un stat si o natiune, o lume democratica atat cat este posibil. O lume
asupra careia populatiile pot avea inca un control” (Karine Bechet-Golovko). in acelasi studiu se
vorbeste despre „suveranitatea europeana” (e citat Emmanuel Macron) – o enormitate, o
inselaciune –, se vorbeste de „cetatenie europeana” – o fictiune, cum tot o fictiune e si moneda euro,
devastatoare pentru cei multi –, iar in curand se va ajunge la oximoronul complet aberant
„cetatenie universala”. Asistam, de fapt, neputinciosi la o despuiere a cetatenilor europeni de toate
drepturile castigate in aproape 200 de ani de exercitiu democratic (mai ales in Marea Britanie si
in Franta) si instaurarea unui nou medievalism economic (expresia lui Mircea Vulcanescu) sau
chiar a unui nou sclavagism care nu-si spune numele. Nu putini sunt cei care afirma ca
scamatorii de azi sunt, de fapt, tot scamatorii de ieri, cei care au impus comunismul in Rusia in
1917 si in toata Europa de Est dupa cel de-al doilea razboi mondial.
Despre alegerile europene se va mai scrie mult si neortodox. Deocamdata sa spunem ca, dupa
Brexit, dupa Donald Trump, dupa Vestele galbene din Franta, dupa punerea la colt pe coji de
nuca a Poloniei, a Ungariei si a Italiei, dupa toate agresiunile venite dinspre UE la care Romania
a trebuit sa faca fata, cu ambasadori complet nediplomatici la Bucuresti, multora nu le mai raman
decat trei abordari posibile fata de votul cerut de aceasta asa-numita noua Uniune Sovietica,
noua „inchisoare a popoarelor”. Primul si cel mai simplu raspuns este sa nu te prezinti la vot.
Absenteismul masiv, prevestit deja de toate sondajele, va diminua capacitatea UE de a face rau
mai ales celor mici. Daca totusi tii sa mergi la vot, poti foarte bine sa votezi alb, desi votul alb nu
este inca luat in considerare. Iar daca insisti sa votezi, atunci poti sa-i votezi pe eurosceptici, pe
nationalisti (cum ar putea fi eventualul canditat Sebastian Ghita, reprezentantul unor securisti
seniori nationalisti, care mai exista totusi), pe populisti, adica pe aceia care tin cu poporul... si nu
cu tagma jefuitorilor globali.
ADRESA: http://crct.ro/nuaA

