Scris de srstanescu pe 06 noiembrie 2020, 12:33

Inca o tampenie: starea mascata de urgenta
Am citit documentul. Cel pe care Ludovic Orban urmeaza sa-l semneze. si
care intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial. Se instituie pentru
30 de zile o noua stare de urgenta. Mascata. Pentru ca presedintele Klaus
Iohannis sa nu fie nevoit sa semneze un decret. Pe care Parlamentul ar urma
sau nu sa-l aprobe. Asa ca Guvernul Orban a recurs la un siretlic. Care
contine si cateva prevederi cu consecinte grave.
incepand de luni, cand se preconizeaza sa intre in vigoare actul normativ, toate pietele
agroalimentare care dispun de spatii acoperite se inchid. Ceea ce inseamna ca nu vor mai
functiona decat o mica parte dintre piete. Pentru ca cele mai multe functioneaza, cum este si
normal, in interiorul unor hale. Restrangandu-se dramatic numarul pietelor agroalimentare, apar
trei consecinte imposibil de evitat.
Prima este legata de chiar de sanatatea populatiei. Premierul Ludovic Orban a explicat ieri seara
pe un post de televiziune de ce a decis inchiderea pietelor agroalimentare. Pentru ca a trecut pe
la Obor si a vazut ca nu este repectata distantarea sanitara. Asa o fi. Dar era foarte simplu sa
solicite unui numar rezonabil de politisti sa organizeze intrarea in Hala Obor, in asa fel incat sa
nu se creeze aglomeratie. Era mai simplu decat sa inchida Piata Obor. si, la pachet, toate
celelalte piete agroalimentare. Consecinta negativa e ca numarul spatiilor de vanzare a acestor
produse strict necesare populatiei se va restrange dramatic. Ceea ce inseamna ca masura va
actiona ca un bumerang. in pietele deschise, reduse la numar, in care va fi permisa activitatea,
se vor imbulzi toti cetatenii care au de facut cumparaturi. si, ca atare, se vor crea imbuzeli de
asta data imposibil de controlat. si focare de raspandire a coronavirusului.
A doua consecinta negativa ii vizeaza directpe producatori. Pentru ei, acum este o perioada de
varf. Cand oamenii inca isi fac provizii pentru iarna. Cand pietele inca sunt imbelsugate.
Producatorii vor ramane cu marfa nevanduta. isi vor pierde pur si simplu toata agoniseala. Unii
dintre ei vor ajunge a sapa de lemn. si vorbim literalmente de sute de mii de tarani. La acestia
Ludovic Orban nu s-a gandit. Nicio secunda.
A treia consecinta este ca cea ce pierd unii, castiga altii. Fermierii romani saracesc si mai mult, in
special cei cu suprafete mai mici de teren, dar in schimb vor prospera supermarketurile. Pentru
ca ele raman deschise. Desi, conform legii pe care Orban se pregateste sa o semneze, acolo se
vand produse agroalimentare in spatii inchise. Pentru unii muma, pentru altii ciuma.

si, din nou, vor fi inchise localurile, dar si circulatia persoanelor intre orele 22.00 si 5.00
dimineata. De ce? Se va intampla tot in urma unei perceptii personale a premierului Orban. Care
spune ca s-a plimbat noaptea prin Centrul Vechi – o fi omul somnambul? – si a observat ca acolo
se distreaza tineri fara a pastra distanta sanitara. si din nou, prin extrapolare, s-a luat o masura
draconica, valabila pentru intreaga tara.
Persoanele nu se mai pot deplasa decat in masura in care dovedesc ca au un scop legitim. Iar
cea mai importanta dovada este faimoasa declaratie pe proprie raspundere. Pe care oamenii
varstnici de la sate sau chiar de la periferia oraselor nu au cum sa o prezinte. Pentru ca nu au
cum sa o intocmeasca. Iar daca o intocmesc, nu au cum sa o multiplice. Iar daca decid sa
utilizeze pentru a o prezenta un suport electronic, ei bine, multi dintre ei nu dispun de un mobil.
si tot asa. Avem de-a face din nou cu un act normativ, care in loc sa dea raspunsuri, ridica noi si
noi semne de intrebare. si va crea confuzie. si ii va pune pe politisti in situatii neplacute. in
conflict cu cetatenii. si siliti sa aplice o lege pe care nu o inteleg nici ei.
Dar cum ar fi ca Guvernul Orban sa inceapa cu inceputul? Nu ma mai refer acum la testarea
populatiei, ca sa nu-mi racesc din nou gura degeaba. Ma intreb insa care este principala sursa a
neincrederii populatiei. O neincredere care conduce de multe ori la nerespectarea unor norme
elementare de tip sanitar. Cum ar fi oare daca Guvernul Orban ar utiliza o statistica credibila ca
instrument de convingere a populatiei? Cum ar fi de pilda ca in fiecare zi la Guvern sa se
centralizeze datele de la toate administratiile cimitirelor si de la crematorii? Cum ar fi ca in fiecare
zi sa aflam cati semeni de-ai nostri s-au dus in cele vesnice? si de ce s-au dus? Pentru ca pe
certificatele de deces scrie cauza mortii. si chiar daca din nefericire exista o tendinta accentuata
ca un numar exagerat de mare de decese sa fie puse pe seama pandemiei, totusi la asemenea
statistica i-ar putea lamuri pe romani cat de cat asupra pericolelor reale legate de pandemie.
Avem mai multi morti sau mai putini morti decat in perioada corespunzatoare a anului trecut? A
inceput sau nu a inceput gripa sezoniera? Se mai moare sau nu se mai moare din cauza gripei?
Se mai moare sau nu se mai moare din cauza infarctului? Se mai moare sau nu se mai moare de
prea multa batranete? si asa mai departe. As vrea sa inteleg si as vrea sa puteti si dvs. intelege
cate victime in mod real face coronavirusul. si abia apoi sa vedem ce masuri trebuie luate. si abia
apoi sa vedem daca nu care cumva la metrou si in mijoacele de transport in comun este mai
mare inghesuiala decat in Piata Obor. Sau in Centrul Vechi. Ca sa nu mai vorbim de institutiile de
cultura. si, in incheiere, afirm din nou: eu nu am vazut in ultimele luni nici macar la metrou
buluceala mai mare fata de cum am vazut si ati putut vedea si dvs. in unele centre de votare.
ADRESA: http://crct.ro/nwUJ

