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Brexit si alegerile din Romania
La sfarsitul acestei luni, Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana. Numi propun, deocamdata, sa discut consecintele acestei decizii. Cred insa ca
merita sa examinam, mai atent, MODALITATEA prin care s-a ajuns la
aceasta decizie (referendum plus runda de alegeri).
In acest an, la noi vor avea loc si alegeri locale si alegeri parlamentare. Cum pot fi pregatite
aceste alegeri? Imi permit sa sugerez vizionarea si analiza unui film exceptional – BREXIT, in
regia lui Toby Haynes, cu Benedict Cumberbatch in rolul principal. Cred ca, mai ales, pentru
organizatiile de tineri, ar fi un exercitiu foarte util.
Felul in care au fost construite mesajele de campanie, in special pentru tabara „leave”, semnificatia
sloganului „take back control”, felul in care prin internet pot fi identificate segmente ale electoratului
tinta reprezinta teme de reflectie. Spre deosebire de partidul laburist, inghetat in metodele
traditionale de campanie – „door to door”, mitinguri, etc, echipa lui Cummings gaseste – intr-un fel
regretabil, poate – modalitatea de a ajunge la frustrarile cumulate in zeci de ani in societatea
britanica. Si nu doar in legatura cu imigrantii.
Pornind de la campania lui Obama, apoi cea a lui Trump (unde a existat acelasi principal
finantator ca si in cazul Brexit), regasim ‘inteligenta’ calculatoarelor si softuri tot mai sofisticate in
slujba campaniilor electorale, firme de genul Cambridge Analylica (unii vor spune poate ca si la
noi STS ar putea sa povesteasca pe aceasta tema…) si au devenit actori importanti in campaniile
electorale.
Sper ca si PSD sa fi invatat din lectiile campaniilor din 2019 ca, pentru a convinge electoratul, e
nevoie de mai mult decat de mesajul cu salariile si pensiile.
PS M-am bucurat sa aflu ca departamentele partidului („guvernul din umbra”) functioneaza
in modul „turbo” iar Institutul social democrat „Ovidiu Sincai” si-a redeschis portile pentru
viitoarele cadre ale partidului. Asta arata ca partidul este pregatit pentru (re)intalnirea cu
alegatorii din acest an.
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