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Este Klaus Iohannis un lider extremist?
Este o intrebare cardinala. Iar de raspunsul corect depind in viitor multe. Atat
in ceea ce priveste pozitionarea Romaniei in randul statelor Uniunii
Europene, cat si legat de cariera sa politica, ce ar putea sau nu continua si
dupa incheierea mandatului. Inainte de toate insa, e important sa lamurim
aceste concept de extremism.
Extremismul unui lider ori al unui partid politic nu se manifesta doar intr-o singura directie. Ne-am
obsinuit sa-i taxam drept extremisti pe liderii politici care semnalizeaza in directii diametral opuse
globalismului. Exista tendinta, dupa parerea mea profund nociva, de a asimila patriotsmul cu
nationalismul, iar nationalismul cu extremismul. Asa s-a ajuns in situatia in care personalitati
politice care sustin statul natiune si suveranismul au ajuns sa fie insistent si abuziv taxate drept
extremiste. Dar abuzul are si o directie diametral opusa. Pentru ca si cei care il comit, la randul
lor pot fi taxati drept extremisti. Pentru ca - nu-i asa? - ei ies din limitele normalului, exacerband
deseori intr-un mod absurd valorile globalismului.
Deci sa raspundem la intrebarea din titlu. Este cumva presedintele Klaus Iohannis un extremist?
Asa cum zilele trecute l-a taxat presa de la Budapesta? Am putea sa raspundem afirmativ la
aceasta intrebare. Daca luam in calcul reactia extrem de dura, de tip ultimativ, pe care a avut-o
presedintele Romaniei la adresa UDMR. Atunci cand i-a demonizat pe liderii acestui partid,
pentru ca au indraznit sa aplaude discursul lui Viktor Orban rostit pe teritoriul Romaniei. Un
discurs asemanator celui reeditat recent in Texas si aplaudat acolo insistent si in repetate randuri
de membrii si simpatizantii Partidului Republican. Au fost sau nu a fost extremiste cele doua
discursuri? Daca nu, atunci extremist este cel care le-a pus o asemenea stampila. Din aceasta
perspectiva, Klaus Iohannis nu prea a lasat loc de intors. Reactia lui nu a fost catusi de putin
nuantata. El le-a cerut, batand practic cu pumnul in masa, socoteala liderilor UDMR, care nu i-au
intors spatele, desi ar fi trebuit sa o faca, in conceptia presedintelui Romaniei, lui Viktor Orban.
Practic le-a cerut sa abjure. in caz contrar, Klaus Iohannis a somat PNL-ul, sugerandu-i sa
elimine UDMR din coalitia de guvernare. Cu riscul generarii unei noi crize politice.
Mai trebuie luata in calcul si o pozitie anterioara a aceluiasi presedinte Klaus Iohannis, acel
faimos „Jó napot kívánok, PSD!", prin care ii ironiza si demoniza pe socialisti, acuzandu-i ca ar
colabora in secret cu partidul condus de Kelemen Hunor. Acelasi partid, care ulterior a fost
impins, tot de catre Klaus Iohannis, sa faca o alianta de guvernare atat cu partidul sau de suflet,
PNL, cat si cu PSD. Pana la urma greseste Klaus Iohannis? Cand joaca el incorect? Cand acuza
UDMR de colaborare cu ciuma rosie, sau cand acuza UDMR de colaborare cu Viktor Orban, si el

stampilat drept extremist? Sau cand cerseste voturile UDMR din Parlament, pentru a realiza o
majoritate parlamentara in jurul PNL?
Ieri am titrat, intr-una dintre pastilele SRS pe care le-am distribuit, in felul urmator: „Mai usor cu
dulapul pe scari!”. M-am referit la presa maghiara, atentionand-o ca nu e bine sa exagereze,
taxandu-l drept extremist pe Klaus Iohannis. si in acest sens am parafrazat ironic cunoscuta
expresie „mai usor cu pianul pe scari”. A acuza fara suficiente argumente sau in baza unor
argumente false un lider politic drept extremist, reprezinta in sine un act extremist. De ce s-a
oparit presa de la Budapesta? in niciun caz pentru ca presedintele Klaus Iohannis ar fi sustinut
vreuna dintre tezele promovate de Viktor Orban. in niciun caz pentru ca ar fi incercat in vreun fel
sa apere resursele statului roman. in niciun caz fiindca ne-ar fi aparat cu dintii suveranitatea.
Klaus Iohannis a fost atacat pur si simplu intr-un gest revansard pentru faptul ca, la randul sau, a
derapat atacandu-l dur pe Viktor Orban. Dar pentru a nu recunoaste aceasta evidenta, presa
maghiara a invocat faptul ca presedintele Klaus Iohannis s-ar opune autonomiei Ardealului in
general si a Tinutului Secuiesc in special. E clar ca, din aceasta perspectiva, presa maghiara a
gresit, iar Klaus Iohannis trebuie aparat chiar si de catre criticii sai.
Sigur ca, dintr-o alta perspectiva, a modului in care uneori a reactionat in fata provocarilor politice
interne, Klaus Iohannis s-a comportat ca un lider extremist. si poate fi taxat ca atare. Dar daca el
ar fi omologat cumva ca atare la nivelul Uniunii Europene sau in randul statelor NATO, aceasta
ar prejudicia fara doar si poate interesele nationale ale Romaniei. si avem obligatia ca aparandune, sa-l aparam pe presedintele Romaniei. si desigur si cariera lui ulterioara incheierii mandatului
prezidential ar putea fi plasata din aceasta perspectiva sub un mare semn de intrebare. Dar asta
ne intereseaza mai putin. Nu priveste interesul national. Ci interesul sau personal.
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