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Amprentati romanii !
Elmar Brok, eurodeputat PPE a propus nici miamult nici mai putin…
amprentarea imigrantilor. Motivul? Simplu. Pentru a putea fi identificati mai
usor cei care ajung in Germania ca sa beneficieze de sistemul de asistenta
sociala, nu ca sa munceasca.
Nu neg existenta unor asemenea intentii si nici dorinta unora de a face acest lucru, dar solutia
data
de Elmar Brok este cu totul inacceptabila. Aminteste perioada interbelica, si e tot de sorginte
germana, vremuri pe care le credeam apuse. Alte solutii dle Brok ar fi 1./ sa la plantati romanilor
imingnrati cipuri in ceafa ca la caini, 2./ sa le montati zgarzi la gat, 3./ sa le puneti bratari la glezna.
Astfel Politia dumneavoastra poate sa stie unde se afla un roman de indata ce a intrat pe teritoriul
Germaniei. Puteti organiza si o vanatoare a lor chiar in aceasta primvavara electorala. Stiu ca veti
candida din nou pentru un
loc In Parlamentul European din partea CDU si aveti nevoie de
voturi. Initiativa dumneavoastra extremista va va face popular si nu veti
rata.
Elmar Brok este un personaj arhicunoscut laBruxelles, nu e fitecine, nu trece neobservat. Se afla
acoloinca din 1980, este un veteran. Are si un pumn de medalii si decoratii primite in
diverse capitale europene. A contribuit la redactarea Constitutiei europene. A fost multa
vreme seful Comisiei de afaceri externe a Parlamentului European. E un politician cu
greutate, rutinat, cu vechime, aflat spre finalul carierei. Daca nu s-a gandit sa se retraga ii sugeram
noi, aici. Altfel ne trezim maine cu o propunerea sa fie amprentati cei care schioapata, apoi cei care
poarta ochelari, apoi cei care nu fumeaza pipa ca domnia sa si cei care nu merg la biserica, apoi
cei care nu vorbesc germana etc. Unde ajungem cu aceasta logica a discriminarii introdusa de
domnul Elmar Brok.
Ideea lansata de domnul Elmar Brok este o rusine pentru Parlamentul
European. E o propunere
aflata in imediata vecinatate a ideologiei naziste. A fost o vreme cand tarisoara sa, Germania, era
dominata de tot felul de asemenea discriminari. Unde s-a ajuns procedand astfel - in 1945 – se stie.
Dezastrul istoric al Germaniei a fost o consecinta a faptului ca la primele semne de deriva reactiile
au lipsit. Asa ca astept intai de toate reactii de la Berlin, Munchen, Frankfurt. Asta inainte sa apara
reactii de la Bucuresti sau dinalta parte, care sa arate ca drumul pe care merge domnul Brok e
inchis demult, din 1946, de la Nurenberg.
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