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Uluitor: Deutsche Welle cheama romanii in
strada contra puterii
Deutsche Welle, organ de presa finantat de guvernul german, lanseaza un
demers stupefiant intr-un material difuzat azi, cerind romanilor sa iasa in
strada ca ultima solutie a crizei politice in derulare si a neajunsurilor
guvernarii de dreapta.
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Vorbind despre ofensiva premierului Citu care a provocat actuala criza politica, analistii Deutsche
Welle scriu ca ”arhitectul acestui demers este presedintele Iohannis, care tace si face. Desigur,
doar spre interesul propriu, intrucat implicarea sa in trebile societatii este aproape inexistenta.
Cel care a parcurs, „pas cu pas“, drumul de la primar la presedinte a invatat meseria nu de sef al
statului, ci pe aceea de sef al propriei persoane la Cotroceni”.
si mai puncteaza D.W.:
”Adunand la un loc toate convulsiile de pe scena politica, tragem urmatoarele concluzii:
1) Klaus Iohannis se dovedeste a fi pe zi ce trece, dupa cum nu l-am banuit, un agent
autosuficient al propriei persoane, iar nu un sef al statului care sa se implice in rezolvarea,
impreuna cu executivul, a nevoilor societatii. Altfel spus, Iohannis se arata a fi un presedinte
pentru nelinistea noastra.
2) PNL persista in a purta sutana unui partid nereformabil (de altfel, ca toate celelalte partide de

pe piata politica), fluturand lideri atat in campaniile electorale, cat si in exercitarea puterii, care
sunt atat de putin animale politice, in sensul bun al cuvantului, precum balta ar da apa buna de
baut.
3) A doua cea mai tanara formatiune politica, dupa AUR, alianta USR PLUS, pe langa obiectivele
absolut salutare din Programul de guvernare, flutura inca de la inceputul formarii coalitiei
majoritare demisia de la putere si implicit retragerea sprijinului parlamentar pentru liberali.
4) in fine, avem un PSD care sta la panda pentru a accede din nou la prada guvernarii, avand ca
document de lucru evanghelia dupa Dragnea.
Iesirea in strada este primul articol, nescris, al Constitutiei
inchei prin a spune ca timpul nu mai are rabdare si ca singurul personaj care ar putea sa franeze
dezmatul politic autohton este poporul roman. stiu ca suna patriotard, pasunist si ca exprima o
credinta fara sorti de a capata viata. Dar alta cale a reformarii clasei politice nu exista.
Iesirea in strada este primul articol, nescris, al Constitutiei, si primul pas inspre implicarea
romanilor in tratarea unei societati care poarta cu sine toate bolile regimului comunist”. (B.I.)
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