EDITORIAL: Schimbarea începe cu noi! Doar că noi nu ne dorim schimbarea....
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Printre numeroasele mesaje de pe bannerele celor ce protestează zilele acestea în toată
țara, am remarcat în mod special unul din ele: ” Schimbarea începe cu noi! Fii civilizat.
Informează-te. Citește. Implică-te. Progresează. Dă exemplu. Nu da spagă. Nu lua șpagă
”. Un mesaj care ar trebui să ne pună pe gânduri un pic. AR TREBUI, dar așa ceva nu se
întâmplă.

În aceste zile, tupeul fără margini al clasei politice și al tuturor celor contestați de către popor,
a atins cote greu de imaginat într-o țară civilizată. Norocul nostru e că nu suntem deloc o țară
civilizată, că detaliile astea nu ne afectează cu nimic și le privim, în continuare, ca normalitate.
O normalitate bolnavă, specifică plaiurilor mioritice. Tristă țară, plină de umor, vorba lui Bacovia.

Într-o țară civilizată, PF Patriarhul Daniel, după reacția nervoasă și aroganța declarațiilor sale
față de cei năpăstuiți în urma tragediei din clubul Colectiv, și-ar fi dat demult demisia din funcția
ce o ocupă. După ce, în prima duminică de la tragedie, majoritatea preoților nu au pomenit
niciun cuvânt la biserică despre tragedia ce tocmai avuse loc, nicio rugăciune pentru victime
(probabil așa au primit indicații de la patriarhie, nu știu), nu au trimis niciun preot la locul
tragediei să se roage pentru cei morți acolo și pentru a alina durerea suferinzilor, sub pretext că
Biserica Ortodoxă Română nu-și face imagine pe seama tragediei, la doar câteva zile după ce a
fost blamat de o țară întreagă, PF Daniel a revenit cu scuze și trimite nu unul, ci 14 preoți la
locul tragediei și se fac rugăciuni pentru victime... doar că e deja prea târziu pentru a mai crede
cineva în sinceritatea gestului. În plus, 14 preoți nu reprezintă un exercițiu de imagine? ” Noi
nu ne-am dus pentru trei motive. Mai intai, ca este spatiu public, nu e spatiu bisericesc.
” declarase PF Daniel. Dar oare la câte evenimente din spații publice, nu bisericești, au fost
prezenți foarte mulți preoți în acești ani, de obicei pe lângă oamenii politici? Câtă falsitate!
Pentru aceste motive și multe altele enunțate foarte bine de Oraan Mărculescu în articolul ”
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Preafericite, știi de ce &icirc;ți vrem demisia? Uite de ce
”, PF Daniel ar fi trebuit să-și anunțe retragerea din funcție pentru a oferi șansa Bisericii
Ortodoxe Române să-și redobândească credibilitatea în fața poporului român. Din păcate,
B.O.R. a ratat această șansă. E trist că destui preoți cu har, îndreptați spre popor și nu spre
averea poporului, au de suferit, pe nedrept, de aceasta imagine creată de conducătorii lor
religioși.

Cum a reacționat clasa politică la evenimentele de săptămâna trecută? Inițial, după demisia
premierului Ponta, PNL-ul a avut o zi de fericire orgasmică, în care se vedea nesperat de
repede și ușor ajuns la putere. Chiar și după ce poporul a continuat să iasă în stradă și să-și
arate dezgustul față de întreaga clasă politică, unii liberali continuau să ne spună că ei sunt
pregătiți să ne guverneze. Mirosul ciolanului i-a cam amețit pe unii atât de mult încât nici nu
realizau ce se întâmplă în jurul lor. Le amintesc tuturor partidelor politice că la alegerile
parlamentare din 2012, prezența la vot a fost de 41,72%, că cei mai mulți români cu drept de
vot refuză constant să voteze pentru că nu au încredere în reprezentanții niciunui partid politic,
că de 26 de ani se simt mințiți, furați, umiliți. Vor membrii partidelor politice să înțeleagă acest
detaliu? NU.

Schimbarea începe cu noi. Au înțeles acest lucru liderii partidelor politice? Dacă ar fi înțeles,
domnul Dragnea alături de domnul Blaga și de toți liderii celorlalte partide, la toate nivelele, ar fi
trebuit să-și prezinte demisiile, să-și pună cenușă-n cap, să-și asume vina pentru modul cum
arată clasa politică actuală, pentru faptul că niciun partid politic nu a dorit respectarea
referendumului pentru un număr de 300 parlamentari (ei fiind 588 în prezent), pentru că și-au
tot votat privilegii nesimțite, pentru că nu au renunțat la imunitatea parlamentară, pentru că au
gestionat prost banii românilor, iar lista ar putea continua foarte mult. Dar așa ceva nu vom
vedea vreodată în România! Ați văzut vreun politician care să-și ceară scuze electoratului
pentru comportamentul și pentru activitatea sa ca om politic? Nici eu! Știați că, la ințiativa lui
Dragnea, deputații au votat o lege în urma căreia cei care deterioreaza in scris imaginea
politicienilor riscă să primească amenzi de până la 60.000 lei?! ( Cititi AICI ) Clasa politică
știe că poporul român e slab, fără coloană vertebrală, că nu știe să se revolte cu adevărat, că
uită repede și acceptă orice. Clasa politică actuală a câștigat deja lupta cu poporul român.
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Co-presedintii ALDE, Calin Popescu-Tariceanu si Daniel Constantin deja au revenit la
comportamentul specific clasei politice românești și, în loc să-și anunțe demisiile de onoare și
să-și ceară scuze public pentru atitudinea clasei politice față de popor, se comportă ca și cum
nimic nu s-ar fi întâmplat în aceste zile, susținând că partidele trebuie să negocieze formarea
unei majorității parlamentare, întrucât sarcina numirii unui nou premier nu revine președintelui.
Mai putem visa la schimbarea care începe cu noi?

M-am uitat la modul cum s-au desfășurat protestele din zilele acestea, atât în marile orașe,
cât și în Sighet. Majoritatea populației preferă să stea acasă, in fotoliile calde, să privească și să
comenteze de pe margine. În Sighet, în afara unui grup de tineri entuziaști care au protestat
într-un mod pașnic, civilizat și cu mult simț de responsabilitate, sighetenii nu s-au alăturat
protestelor. Mai mult de atât, unii sigheteni i-au certat atât direct cât și in mediul online pentru că
protestează. Deduc că sighetenii sunt foarte mulțumiți de clasa politică. Schimbarea începe cu
noi, nu? Dar dacă noi suntem mulțumiți, de ce să mai protestăm? În plus, vrem schimbarea
altora, nu și a noastră.

”Schimbarea incepe cu noi! Fii civilizat. Informează-te. Citește. Implică-te. Progresează.
Dă exemplu. Nu da spagă. Nu lua șpagă ”. Din păcate, simt că majoritatea românilor nu
rezonează cu acest slogan și simt că e o nouă luptă pierdută. Probabil, ultima șansă de
schimbare în țara asta, pentru că tinerii care au fost motorul acestor proteste, au simțit
indiferența celorlalți și, la prima ocazie, vor pleca și ei alături de tinerii cu care ne place că ne
mândrim peste hotare pentru performanțele lor, tineri care nici ei nu se vor întoarce într-o astfel
de țară și la un astfel de popor. Cei rămași în țară se vor plânge în continuare că nu avem cu
cine pune pe picioare România, că tinerii valoroși pleacă. Pentru cine să rămână? Pentru cei
care stați pe margine și îi huliți pentru că nu va simțiți reprezentați de ei în stradă? De ce nu vă
alăturați lor să formeze domniile dumneavoastră acea majoritate care iese în stradă? Această
generație de tineri o să plece dezgustată din țară, fără să privească înapoi, așa cum au plecat
atâtea generații de tineri valoroși până acum. Din cauza dumneavoastră și din cauza clasei
politice care nu dorește să-și schimbe atitudinea și comportamentul față de poporul care i-a
ales. Aș vrea să văd și eu câți oameni politici ar mai candida în România pentru o funcție de
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parlamentar sau consilier dacă s-ar implementa sistemul suedez (
Citici AICI cum arata acest model
). Doar că niciun politician din România nu ar vota implementarea unui astfel de sistem.

Ieșirea populației în stradă a fost, din nou, oare pentru a câta oară, DEGEABA!
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