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Alegeri Spania : Partidul Romanilor, in cautare
de voturi
Presedintele PIRUM (Partidul Iberic al Romanilor) spune ca partidul sau se
cheama astfel doar din ratiuni de marketing politic, gruparea promovand, de
fapt, identitatea europeana si "infratirea intre popare si culturi".
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Partidul Iberic al Romanilor (PIRUM) a aparut, pentru prima oara, in campania electorala a unor
alegeri locale si va prezenta, duminica, candidaturi la primariile din localitatile Agramunt
(provincia Lleida, Catalonia), Cariñena (provincia Zaragoza, Aragon), Villamanrique de Tajo
(provincia Madrid, Comunitatea Madrid) si Cartaya (provincia Huelva, Andaluzia), scrieEuropa
Press.
Departe de a se prezenta ca o formatiune politica dedicata apararii intereselor romanilor din
Spania, PIRUM se defineste ca o forta de centru, dedicata promovarii "identitatii europene",
pentru a reusi sa strang legaturile intre popoarele vechiului continent.
"Ideologiile sunt depasite, partidul nostru este unul postmodernist"
Presedintele partidului, Florin Bujor, a rezumat astfel obiectivul principal al PIRUM: "Daca UE
este conceputa doar ca un spatiu de libera circulatie, va disparea. Marele nostru aport este
unirea tuturor acestor diversitati pentru a crea o comunitate comuna".

Bujor a explicat ca partidul sau este unul postmodernist, care transcede axa stanga-dreapta si in
care se considera ca ideologiile sunt "relicve de muzeu", drept pentru care candidatii locali au
libertatea absoluta de a-si alcatui singuri programul, care trebuie doar sa fie bazat pe doua idei:
Europa si alternativele necesare pentru solutionarea problemelor cotidiene ale municipiilor in
care se prezinta la alegeri.
Partidul concepe imigratia ca o "imbogatire" vitala pentru viitorul popoarelor din Europa, si, in
ciuda unei oarecare preocupari pentru candidaturile de extrema dreapta, anti-imigratie, defineste
societatea spaniola ca una care i-a primit "cu bratele deschise" pe imigranti.
PIRUM candideaza in patru localitati din patru comunitati autonome
Desi are in randurile sale si persoane nascute in Spania, PIRUM candideaza in municipiile cu
prezenta ridicata a populatiei imigrante, cum este cazul localitatii Agramunt, unde sectorul agrar
conteaza pe mii de angajati sezonieri, in special din Europa de Est.
Din cei 5,7 milioane de straini care locuiesc in Spania, potrivit Institutului National de Statistica,
aproximativ 864.000 provin din Romania, tara UE care "trimite" cei mai multi imigranti in statul
iberic.
Ca partidul se identifica "al romanilor" si este format, in special, din cetateni din Romania este o
chestiune de marketing politic. "Daca ne-am fi numit Partidul Identitatii Europene, nimeni nu ne
acorda atentie", sustine Bujor.
Bujor este viitor preot si a scris primul dictionar roman-catalan
Licentiat in Teologie la Universitatea Transilvania, Bujor a "aterizat" in Spania pentru completarea
studiilor la Universitatea din Barcelona si, desi locuieste din nou in Romania - unde vrea sa
devina preot - continua sa conduca partidul din Spania, unde a revenit pentru campania
electorala.
Bujor vorbeste sase limbi si, la putine luni dupa instalarea in Catalonia a redactat primul dictionar
catalan-roman. Scrierea acestui dictionar a durat doi ani, dat fiind ca il redacta "din mers", pe
masura ce invata limba. "Un dictionar este un instrument fundamental pentru infratirea intre
popoare si culturi", mai spune presedintele PIRUM.
ADRESA: http://crct.ro/nfIO

