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„Caută la ce răspunde omul, 

dar uită-te mai ales la ce

întreabă.” 

- N. Iorga

Informație, opinie și atitudine publicistică

Orătania CNA și șopârlița-pamflet!Orătania CNA și șopârlița-pamflet!

Cezar 
Adonis Mihalache

DDacă tot vrea să
elimine emisiunile tip „pam-
flet”, „reality-show” și „news
magazine” din grila televiziu-
nilor, CNA ar trebui să
înceapă prin a-și cenzura
propria-i existență! Pentru că
„formatul” în care își
desfășoară activitatea este
mult mai apropiat de un „re-
ality-show” de prost gust în
care feluriții membri adoptă
decizii mult mai potrivite unor
emisiuni de la miezul nopții
decât pentru formatul-antet
al unei instituții a Statului
Român.

De fapt, CNA
forțează ritmul de cenzură
impus încă din prima zi a
mandatului guvernului
Ponta. Un drum început
printr-o ordonanță de
urgență (neplagiată!) dar
care nu a reușit să-și atingă
scopul: înlăturarea televiziu-
nilor recalcitrant-pamfletare
sub presiunea pierderii
licențelor în urma amenzilor
neplătite, principiu de inechi-
tate editorială introdus de
către Consiliul Național al
cenzurii Audiovizualului. Ba,
dimpotrivă, emisiunile de
satiră politică au continuat,
multiplicându-și efectele în
audiența telespectatorilor.

Or, în momentul în
care Victor Viorel Ponta a
încercat să bage primul
pumn pe post de căluș în
gura presei, în fața ecranului
stăteau telespectatorii în for-
matul lor simplu de privitori.
Iar cenzura lui Viorel-plagia-
torul viza atunci doar albirea
petelor sale biografice (vorba
aceea, așa tânăr și deja atât
de compromis, etic și intelec-
tual!). Acum însă, în plin an
electoral, „formatul” tele-
spectatorului este altul, în
fața ecranului stând
alegătorul care își poate de-
cide votul și în funcție de
ceea ce vede în emisiunile
satirice. Iar măsura CNA de
a radia anumite formate,
săcăitoare, deranjante și
umilitoare pentru el, omul
politic, este menită tocmai
protejării politicianului.

De aceea, CNA
mustește de brusca îngrijo-
rare pentru public. Față de
râul pe care i l-ar putea
provoca acestuia stropul de
ironie al pamfletarilor TV. Și
da, este vorba de acel CNA
care nu a fost niciodată der-
anjat de chiloții puși pe
burtiera unor televiziuni

scabroase, dar care astăzi
se simte dator să acopere cu
perdeaua cenzurii rufele
murdare ale politicului de-
conspirat de butaforia satirei.
Este vorba de acel CNA care
nu s-a rușinat nici de
dejecțiile din emisiunile de
„divertisment” și nu a roșit
nici în clipa în care, pe unele
posturi TV, decadența trecea
cu mult dincolo de orice lim-
ite, dar, simțind în schimb ar-
sura reclamată de putere în
fața relevării păcatului politic
prin vorbele care pot demola
clișee, a decis să intervină.
Politic pentru politic; nu etic
pentru public.

Iar membri CNA au
pus pe masă, gata
dezbrăcată și unsă cu alifii
pentru acțiunile de sodom-

izare a libertăților de expri-
mare, inițiativa legisltivă  de
înlăturare a emisiunilor tip
„pamflet”, „reality-show” și
„news magazine”. Și da, este
vorba de aceeași instituție
care nu a avertizat mâna
guvernamentală care o
hrănește de grozăvia pe care
este pe cale a o comite prin
angajamentul luat în fața
UDMR de a înființa o televi-
une pe criterii etnice, pe sti-
cla căreia românii vor fi
umiliți și marginalizați prin
programele „reality-show” de
maghiarizare a țării.

Și este cât se poate
de evident că, dintre toate
genurile și formatele la care
CNA își cască strâmba gură
„deontologică”, pamfletul
este cel ce deranjează cu
adevărat. Mai ales cel politic.
Și mai ales acela în care
decidenții politici sunt
prezentați așa cum sunt: în
vinele responsabilităților lor
față de țară. De altfel, comis-
arul-șef al cenzurii, zisă și
președinte CNA, a decis: „Ni-
meni în ţara asta nu poate
face pamflet atâta vreme cât
el nu este definit în au-
diovizual”. Profund, nu-i
așa?! Dar așa se întâmplă
când școala muncitorească
de partid ia locul intelectu-
alului rasat. Dă cu formatul în
baltă, duduia cu pricina,
neșcolită jurnalistic, gen-
erând un proiect de lege pe
o confuzie dată „cu acordul

părinților” (politici!). Și vrea
desființarea pamfletului con-
siderând că este „format”.
Numai că formatul este ceea
ce încadrează tipul unei emi-
siuni putând cuprinde mai
multe genuri, de la interviuri
la reportaje (inclusiv pamfle-
tul!).

Ferice însă faptul că,
pentru gazetari, evadarea
din cleștii cenzurii este (încă)
posibilă., putându-se redefini
ceea ce a fost „Pamflet”
drept „Divertisment” (așa
cum fosta spălătorie de rufe
nu se mai numeste OTV, ci
RTV!).  Dar s-ar răsuci Pam-
fil Șeicaru în mormânt dacă
ar vedea că am lăsat o
vremelnică orătănie de curte
politică să ciopârțească
șopârlița pamfletului.

Oricum, pentru niste
cerberi care reglementează
audiovizualul, un pic de
școală nu ar strica. Evident,
nu școala politică a infiltrării,
ci lucruri mai temeinice. Din
păcate, nici școala nu ajută
acolo unde, dacă logică nu,
nimic nu e, recte forma de
redactare a argumentării
CNA care motivează necesi-
tatea eliminării acestor
genuri prin faptul că sunt
„nedefinite în legislaţia
audiovizuală”. Și parcă ar fi
teza facultății muncitorești,
(nea Fane de la Gheorghiu
fiind mult mai isteț decât
aștia!), aia care vrea să mod-
eleze realitatea la forma
diformă a unei legi, în loc să
îndrepte legea pe măsura
noilor realități (media).

Desigur, la rându-i, și
cenzura ar putea depăși
lejer, politico-lejer, această
capcană de presă, în an
electorat putând citi la radio
lista cu autorii de scenarii,
redactorii de vorbe și prezen-
tatorii agreați de către
instituția aservită puterii
politice. Adică, nu doar să re-
scrie „genurile”, ci să traseze
și lista cu emisiunile,
producătorii și moderatorii
care nu sunt potriviți sticlei cu
dioptrii a puterii.

●

Vigoarea națiunii!Vigoarea națiunii!

Iulian
Chivu

NNoi indicatori statistici
își reclamă dimensiunile fără să
atragă totuși după ei măsuri de
redresare fiindcă lipsesc politici
ferme care să fie impuse de pro-
grame serioase de guvernare.
Deocamdată, politicile partidelor
de guvernământ în România
sunt lipsite de realism și cel mult
se arată a fi deziderative pentru
că nu formulează obiective
cuantificabile cu beneficiu în
vigoarea națiunii. Și atunci
redresările nu pot fi decât hao-
tice și accidentale, dictate doar
de unele ciclicități naturale.

Într-o țară în care pen-
sionarii, adică populația inactivă,
reprezintă nu mai puțin de 52 la
sută și în care populația activă,
dijmuită de șomaj și emigrație pe
piața muncii, se ridică la numai
32,5 la sută, restul de 15,5 la
sută este reprezentat de copii
sub 14 ani, confruntați și ei cu o
serie de presiuni sociologice de-
spre care se vorbește prea puțin
și nu se întreprinde nimic în
consecință. Nu vorbim aici de-
spre cuprinderea în muncă a
populației active și nici despre
restrângerea resurselor de ven-
ituri la produsul intern brut, de-
terminante directe ale
coeficientului de vigoare
națională, fiindcă nu dăm
nimănui lecții de sociologie. Vor-
bim însă despre indiferența
guvernanților noștri față de prob-
lemele reale ale națiunii. Zilele
trecute, opinia publică, indiferent
cât de bulversată ar fi ea, a luat
cunoștință de un fapt alarmant,
exprimat de câțiva ani în cifre
tratate cu aceeași superficiali-
tate ca și altele la fel de impor-
tante. Rezultatele la probele de
simulare a Bacalaureatului și
cele ale simulării la Testele
Naționale, în ediția 2014, au rel-
evat după un indicator sintetic,
cel al notelor obținute, compro-
miterea orizontului educațional
național, un atentat la funcțiile
esențiale ale școlii și, în cele din
urmă, la vigoarea națiunii. Primii
și singurii care de fapt știu și
spun sincer despre ce este
vorba sunt înșiși dascălii, cei
care corectează lucrările și nu
se miră, însă se îngrijorează de
ceea ce amenință să urmeze.
Ca de obicei, după constatarea
publică prin intermediul rezul-
tatelor a stării de fapt din școală,
urmează presiunile inspec-
toratelor școlare mobilizate în
echipe de inspectori și de-
scinderea furtunoasă în unitățile
cu cele mai slabe rezultate.
Acarul Păun este iar de vină:
Dascălul. El, absolventul de
„particulară”; el, incapabilul să
promoveze probele titularizării;
el, neputinciosul să
revoluționeze ceea ce sistemul
nu mai prețuiește. Și imediat
după dascăl este de vină elevul,
cel care refuză motivația

învățării și perspectiva
luminoasă a ofertei
educaționale. A judeca lucrurile
ca la inspectoratul școlar nu
conduce la nicio concluzie utilă,
fiindcă însuși inspectoratul, de-
sigur la solicitările iraționale ale
ministerului, asfixiază școala cu
lucruri colaterale, cu birocrație;
de câte ori pe forumul directo-
rilor nu se solicită azi situații ur-
gente(?!) care trebuiau
expediate ieri? Ponderea
activităților extracurriculare are
adesea precădere față de cele
strict curriculare. Și ar mai fi încă
ceva: învățământul nostru este
încă unul de masă, necompeti-
tiv. Numeroși elevi urmează cur-
surile liceului fără să formuleze
opțiuni pentru acest nivel de
pregătire. La noi încă se caută
elevi pentru profesori, în loc să
se caute profesori pentru elevi.
Și asta doar pentru a menține în
afara șomajului numărul
supradimensionat de cadre di-
dactice. Luat și analizat proiec-
tul național de dezvoltare
sectorială, dacă există cu
adevărat, acesta este categoric
unul profund nerealist indifierent
de obiectivele pe care și le prop-
une dacă la nivelul unității de
învățământ și al elevului nimic
nu se schimbă în bine. Avem în
schimb date riguroase, uitate în
statisticile ministerelor, care dau
dimensiunea alarmantă a
ineficienței gurvernărilor prin in-
dicele de ocupare a forței de
muncă în România, indicator în
scădere necontrolată de la 64,4
la sută în 2007 la 62,8 la sută în
2011 și la 60,2 la sută în 2013.
Alarmantă este situația per-
soanelor tinere neangajate în
forme de muncă sau de
învățământ, indicator mereu în
creștere: de la 13,3 la sută în
2007, la 17,4 la sută în 2011 și
aproximativ 20 la sută în 2013.
Să fi auzit premierul României
Victor Ponta despre acești indi-
catori? Îi sunt lui cunoscute
datele statistice privind
urgențele demografice ale țării
pe care o guvernează, din mo-
ment ce la referendumul pentru
demiterea președintelui nu știa
nici numărul populației țării? Știe
Victor Ponta ce guvernează?
Mai mult decât atât, știu românii
că premierul lor se afla la un
meci de rugby în Georgia, în
timp ce vicepremierul maghiar
Semjen Zsolt galopa victorios la
Târgu Secuiesc sâmbătă, de
Ziua maghiarilor de pretutindeni,
făcând să se răsucească în mor-
mânt Vasile Goldiș și Ștefan
Cicio Pop? Constituția lui Iorgo-
van l-a asigurat pe românul de
gloată doar împotriva monarhiei,
nu și împotriva iredentismului
maghiar. Iar noțiunea juridică de
stat național unitar nu
garantează singură liniștea
românilor din ținuturile în care
ungurii agită steagurile extrem-
ismului și ale provocării.

●
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Între lege și fărădelege...Între lege și fărădelege...

Aurel
Brumă

MMereu virusat de ob-
sesia cuceririlor teritoriale
(atribut al populațiilor 
migratoare), sindromul
imperialității necuvenite
frământă și acum, la o mie de
ani de la întemeierea statului
din vecinătate, Ungaria,
închipuitele restaurări din
mintea întortocheată a politi-
cienilor maghiari sau
udemeriști, proiect în care
Translivania este trofeul prin-
cipal.  Bine  articulați în sis-
temul de lașități (derogări)
ale actualei caste politice
românești, reușind o victorie
demnă de cartea marilor
absurdități: transformarea
unui serele etnic în partid,
udemeriștii folosesc tactica
calului troian, cele șapte la
sută procente de electorat
propriu (?) asigurându-le
menținerea aproape
continuă la 
guvernare, șantajarea
”colegilor” cu aparent nevino-
vate adăugiri de foloase la
prea-plinul care, în multe
componente, depășește
drepturile în fapt ale
populației majoritare.

Încăpățânarea de a
obține acordul ”enclavizării
autonome” a Ținutului Secui-
esc (Harcov), impunerea
unei administrații maghiare
autonome, a limbii maghiare
ca limbă oficială ”regională”
sunt, în sine, derogări de la
Constituția țării, încălcări fla-
grante ale  principiilor de
existență ale statului român
de drept (unitar, suveran,indi-
vizibil), pregătind o mutare
încă insesizabilă pentru mulți
în prezent, cea de șah-mat
istoriei viitoare a României.
Dacă declari așa ceva unui
udemerist, după o pauză de
zâmbet, îți va propune in-
ternarea într-un sanatoriu de
boli mintale, raportând
științific și imparțial populația
dublă a României la cea a
Ungariei, deplângând
scăderea îngrijorătoare a
minorității secuiești în mi-
jlocul populației române -
mereu supărător de ma-
joritare chiar și în urma vari-
atelor forme de genocid la
care a fost supusă de un-
guri(secui) și  sași. Aparent s-
ar dori condiții asiguratorii
conservării limbii, obiceiurilor
secuiești (mult mai pure
decât ce se întâmplă cu un-
gurimea din Ungaria),
uitându-se secolele de atac
diversificat asupra limbii
române în Transilvania, tre-
cerea acesteia în condiții
aproape de ilegalitate. Cu
alte cuvinte, gândesc respec-
tivii, de ce n-ar apărea,
alături (?) de Ungaria și
România un stătuleț secui-
esc, un gen de vițel care ar
suge buget de la două vaci
guvernamentale, ceea ce,

nu-i așa, ar diminua cheltu-
ielile contribuabilului majori-
tar român cu 0,1 leu. Și dacă
tot s-ar produce economii
(administrație proprie, jan-
darmerie proprie, de ce nu și
grăniceri proprii?!) musai tre-
buie făcută universitatea aia
maghiară de stat, Ținutul Se-
cuiesc având neapărată
nevoie de câteva generații de
titrați mai ales în condițiile în
care se prevede o totală ex-
cludere a elementelor străine
de idiomul secuiesc, de
steagul și stema proprie
călăreților fără cap. Plus că,
prin libertatea de mișcare,
titrații maghiari ar avea un
surplus de câștig
concurențial în ocuparea de
posturi pe restul geografiei
dublei lor cetățenii.

Aninați zdravăn de
ciolanul puterii, udemeriștii
nu se vor pocăi vreodată prin
simpla și necesara
recunoaștere a variilor forme
de genocid la care au supus
populația istorică, cea
românească, faptul că între
cetățenii pe care vor să-i en-
clavizeze, secuio-maghiarii,
mulți, foarte mulți provin din-
tre românii cărora li s-a șters
memoria apartenenței, exact
cei care, ”pentru a putea
supraviețui biologic, accep-
tau condamnarea de  a muri 
ca naționalitate” (Ioan
Mărtinaș). Creșterea
demografică a maghiarilor a
fost în afara naturii, fie prin
asimilarea forțată a auto-
htonilor, fie prin alungarea
acestora din arealul transil-
van. Cum recunoștea Iosif al
II-lea la 1773, într-o scrisoare
către împărăteasa Maria
Tereza: ”Acești bieți supuși
români, care, fără îndoilă
sunt cei mai vechi și mai
numeroși locuitori ai Transil-
vaniei sunt striviți sub povara
nedreptăților și chinuiți de
toată lumea, de maghiari ca
și de sași, în așa hal, încât
soarta lor, când o cunoști, îți
inspiră milă și este de mirare
că se mai găsesc atâția  din
acești oameni și că ei nu au
fugit cu toții”.  Sau naturalistul
Balthasar Hacquet (1739-
1815) care lasă dovadă:
”Această națiune neglijată și
oprimată stăpânește
pământurile cele mai rele din
întreaga țară. Aceste
pământuri le sunt luate
îndată ce sunt defrișate de ei
cu sudoarea feței și gata a fi
însămânțate cu porumb.
Fiecare sas sau ungur  poate
să se înstăpânească  pe
pământul românului chiar
dacă acesta a fost stăpânul
lui de sute de ani. Românul
este alungat cu întreaga sa
familie în munți, unde el nu
găsește decât piatră  și
câteodată este obligat să-și
părăsească țara”.

A eticheta adevărul
istoric al românilor ca
naționalism concomitent cu
înlocuirea acestuia cu ireden-

tismul funciar al politicienilor
maghiari, așa ceva iese din
zona oricărei permisiuni, in-
diferent de bâlbâielile tot mai
penibile ale partidelor din
arcul puterii. Nu am nimic, în
mod special, cu concetățenii
de alte varii etnii mai ales
acum, când încercăm să
supraviețuim unei dezas-
truoase administrații a țării.
Dar resuscitarea unei
imperialități expirate, mereu
în răspăr valorilor naționale
din țara care le-a oferit și loc
de casă, și pământ de lucrat
și condiții speciale de
educație, și libertate de
mișcare necondiționată etnic,
așa ceva nu se poate admite.
Până la aprobarea
Constituției (cu modificările
proiectate de colectivul  de
experți coordonat de econo-
mistul Constantin Cojocaru -
inclusiv interzicerea
existenței de partide etnice),
continuarea prezenței UDMR
în guvernul țării este o sfidare
a bunului simț al populației
care, deși iartă – nu uită.

La 1863, Kemény
Gábor scria că ”Valahii locui-
esc mai mult în regiunile cele
mai muntoase, în acele locuri
pe care cuceritorii nu le-au
reținut pentru ei”, re-
cunoscând și întărind princip-
iul utilizării agresiunii, a
cuceririi ca formă de incluzi-
une a maghiarilor în Transil-
vania și în alte zone
împrejmuitoare Ungariei. Dar
sunt peste măsură de con-
vins că dacă acolo s-ar cere,
fie și în glumă, autono-
mizarea, nu le-ar mai ajunge
pușcăriile.

Omenia dintot-
deauna a românului a fost și
poarta deschisă variilor co-
naționali de a-și exercita
lipsa de omenie. Și reiterez
decizia magistraților sași din
orașul Bistrița dela 15 Mai
1713 care obliga românii din
oraș să plece în termen de
15 zile,  motivat de faptul că:
”Românii se înmulțesc prea
mult și au case și gospodării
frumoase în centrul cetății,
pe când Sașii scad și o parte
din locuințele lor rămând
pustii”. În a doua Decizie, din
4 octombrie 1773 se anunță
termenul de ultimatum pentru
evacuarea românilor, încu-
nunare a altor asemenea
”decizii” împotriva populației
altă oară majoritară, cea
românească: ”și în trecut s-a
procedat tot așa față de
Români, cum o pot proba
persoane onorabile, care au
fost încredințate cu exe-
cutarea de acest fel”. Se or-
ganizau forme de pogrom,
ceva din toate astea am-
intindu-mi, într-un fel, de isto-
ria „dispariției” indienilor din
Statele Unite în urma epi-
demiilor de praf de pușcă.

La 23 noiembrie
1743, episcopul Ioan In-
ochentie Micu Klein îi scrie
împărătesei Maria-

Tereza:”Evreii pot vorbi de
drepturile lor, Valahii însă nu,
din pricina urii în contra
națiunii lor”. (Hurmuzachi,
vol. VI). Și același prelat pa-
triot, în 1744,  declară în
cadrul sinodului că, dacă
cererile românilor nu vor fi
împlinite ”nu va sta la
îndoială să treacă cu oamenii
săi peste munți”, așa cum
sate întregi fuseseră nevoite
să părăsească, prin teroare,
locurile de veci. Iar în  dieta
din 1737, apărând drepturile
poporului român ”rănit până
la oase”care suspina  ”într-o
robie mai grozavă decât cea
egipteană”, episcopul strigă:
”bieților oameni în afară de
piele, nu le lăsați nimic cu ce
să se hrănească”.

Sate românești din
Ardeal intră în bejenie spre
bucuria ungurilor care, mi-
noritari fiind, doresc să
schimbe proporția fie prin
maghiarizarea forțată, fie prin
alungarea sau uciderea
acestora. Așa trebuie
înțeleasă apariția unei sume-
denii de sate românești în
Moldova și în Țara
Românească, români
ortodocși sau de credință
catolică.  Domnitorul Grigore
Matei Ghica, printr-un hrisov
din 14 mai 1750, permitea
românilor bejenăriți (dar și
secuilor, sașilor) să se așeze
în ”tera deserta” alcătuindu-
și sate și alegându-și primar.
Singura condiție era cea de a
plăti dijmă 6 zile pe an
stăpânilor moșiilor unde se
vor fi așezat. În procesul-ver-
bal nr.369 din 29 aprilie 1752,
trimisul împărătesei, Fran-
dendorf afirmă, între altele,
că ”multe familii românești au
fost izgonite din Bistrița și din
satele săsești, ocupându-li-
se casele și moșiile de către
sași”. Or asemenea deci-
mare de suflete se petrecea
în tot Ardealul, actorii fiind
unguri, secui și sași.

În 1773 s-a înaintat
un memoriu Curții imperiale
din Viena de către românii
uniți din Transilvania, în care
se spunea că ”mii de Români
trec dincolo de Crapați în
Țara Românească și
Moldova, încât locuitorii
acestor țări, încremeniți de
năvala acestora, strigă cu
glas tare: întreg Ardealul vine
la noi!” (Universul, 1936, de-
cembrie). Foametea
instaurată în Transilvania din
1750, victimele principale
fiind românii sărăciți,
deposedați de bunuri dar și
luarea cu forța în armata
imperială sunt cauze pentru
o masivă refugiere de familii
românești (și nu numai) din
Transilvania, peste Carpați,
și mai ales în Moldova.
(Diplomatarium  Italicul,
Vol.II, pag.474).

«Procesul de se-
cuizare se reflectă și în sta-
tisticile vremii. Nu posedăm
statistici din sec. XV-XVII,

deși secuizarea a fost activă.
Avem însă date oficiale în-
cepând  cu sec. XVIII. Astfel
între anii 1733 -1760, în
județele Odorhei, Trei
Scaune, Ciuc și Mureș,
românii, deși scăzuți ca
număr, se mai mențineau
încă în 372 de sate. După un
secol, situația demografică în
aceste județe  se prezintă
astfel: românii dispăruseră
complet din 119 sate și erau
aproape dispăruți în 123 de
sate./G.Popa-Lisseanu: Se-
cuii și secuizarea românilor,
București, 1932/»

Sunt toate acestea
infime mărturii între miile de
mărturii ale vinovățiilor pe
care urmașii ”cuceritorilor”
huni, politicienii udemeriști, le
declorofizează sau le adaugă
ca acte de atac rasial, xeno-
fob împotriva reprezentanților
unei civilizații mereu supe-
rioare, cea a călăreților fără
căpătâi. Va veni, sper, o zi,
când Curtea Constituțională
– ca turn de veghe al statului
de drept, democrat, va
chema în instanța
adevărului, alături de alți ne-
mernici și pe acești purtători
de vrajbă, de nerespect față
de țara și poporul care le-a
oferit condiții de a ființa.
Închei, total dezamăgit de
lipsa de verticalitate a ac-
tualei puteri în raporturile
sale cu udemereul, citînd din
Epistola pastorală a Episcop-
ului catolic de Moldova, ital-
ianul N.I.Camilli,1904:«Acum
întreb și eu pe locuitorii cei
”neamestecați cu alte națiuni”
cum îmi scriu ei înșiși, care
au în această țară toate drep-
turile civile și politice, care s-
au născut și au crescut în
această țară, a cărei pâine o
mănâncă, să-mi spună și
mie, sunt ei unguri ori sunt
români? De-s unguri, să se
ducă la Ungaria, unde se
vorbește limba ungară; iar
dacă-s români, cum și sunt
într-adevăr, atunci ar trebui
să se rușineze de a nu-și
cunoaște limba țării lor. Însă
ei știu limba română și (…)
când au de-a face cu
concetățenii lor din alte sate
și orașe, nu vorbesc
ungurește ci românește…»”

Dacă și udemeriștii
se consideră apartenenți
unei etnii ”neamestecate cu
alte națiuni” de ce nu ne lasă
în plata Domnului? Fiindcă
legea lor este fărădelege
pentru ceilalți în aceeași
măsură în care ministrul cul-
turii lor nu poate fi și
reprezentantul de jure al cul-
turii române.

●



4 Tichia de politician

Lista extremiștilor!Lista extremiștilor!

Horia
Scarlat

ÎÎn tot mai multe ţări
europene, chiar și în Statele
Unite ale Americii, ba și în
Rusia, partidele extremiste
câştigă teren. Ascensiunea
acestor grupări este atât de
puternică încât în unele cazuri
a determinat partidele moder-
ate să preia o parte din promi-
siunile extremiştilor, unele fiind
chiar aberante, doar pentru a
atrage o importantă parte din
electoratul acestora.

În ceea ce ne privește
pe noi, ca națiune, pot afirma
cu tărie că sunt destul de îngri-
jorat în legătură cu diversele
forme de violenţă verbală ex-
primate în diverse adunări
provocatoare și provocate de
către o minoritate de pe terito-
riul țării noastre, în ciuda faptu-
lui că sunt unul dintre aceeia
care am învățat la istorie de-
spre trecutul glorios al Armatei
Române care și-a îndeplinit cu
eroism datoria, inclusiv pe a al-
tora, fapt ce ar cam trebui să
ne liniștească.

Toate aceste acțiuni,
nejustificate nici măcar istoric,
mă fac să cred cu toată convin-
gerea că în România trebuie
reinstaurat sentimentul că sun-
tem o ţară stabilă, unde discur-
sul xenofob şi rasist nu are
cum să dea roade, făcându-l
inexistent. O țară unde
populația trebuie să poată simți
că suntem cea mai stabilă ţară
din Europa de Est şi Balcani,
așa cum ne dorim cu toții. 

De aceea cred că în-
treaga clasă politică trebuie să
conștientizeze că a venit mo-
mentul să dea un semnal clar,
un semnal politic lucid, din care
să se audă glasul tuturor par-

tidelor tradiţionale din țară și,
de ce nu?, chiar în Europa. În
care noi să fim aceea națiune
care putem arăta tuturor că
suntem uniţi împotriva acestui
periculos curent ce prinde
teren mai ales într-un moment
în care situația economică
grea a prezentului generează
instabilitate atât în familie cât şi
în comunitate. Iar alături de în-
treaga clasă politică, trebuie să
ne regăsim toți aceia care vor
să poarte stindardul toleranţei,
al păstrării unui mesaj decent
asupra valorilor europene pe
care să le promovăm prin
diferitele programe și acțiuni.
Să fim o țară unde inclusiv în
privința autonomiei locale, tot
ceea ce este valabil pentru Eu-
ropa să fie valabil și pentru
România și nimic în plus.

Îngrijorător văd faptul
că sunt tineri care, sub tehnica
înșelătoare a discursului unor
autointitulați lideri şi sub sigla
vreunui așa zis partid, uniune
sau orice alt tip de formă
asociativă, au manifestări vio-
lente, jignitoare, lăsând
senzația că vor să transforme
România în poligonul
extremiștilor. Și atunci putem
spune cu toată convingerea,
că există un real pericol! Pen-
tru că, în timp ce unele partide
de pe la noi sunt concentrate
asupra luptei interne pentru
câteva voturi, luptându-se între
ele, se ignoră acest pericol,
care ne paşte pe noi toți. Și
când spun noi toți mă refer și la
o mare parte dintre actualii
politicieni. Politicieni care, din
când în când, sunt puși în fața
a tot felul de liste, cu tot felul de
revendicări și pretenții aber-
ante pentru orice bun român,
susținute de o anume
formațiune politică, care (în an-
umite cazuri) mai au nevoie pe

scena politică și de câtiva
extremişti pentru a părea ei
moderaţi, ceea ce de altfel nu
sunt, atâta vreme cât luptă
pentru autonomie teritorială.
Totuși înțelegând dorința de
negociere a unora, putem
spune că este în spiritul
democrației pe care o invocă,
ca la o listă cu pretenții, chiar
aberante, să găsim o listă cu
soluții rezonabile.

Pe de altă parte, stau
și mă întreb ce ați spune, dacă
cineva s-ar gândi să
pregătească impunerea unor
legi noi împotriva „comporta-
mentului anti-social“, în scopul
clar și bine definit al combaterii
extremismului radical, care
instigă la tensiuni sociale pe
teritoriul țări noastre, dar bine
înțeles fără a încălca practic
legislaţia în vigoare, atât cea
națională cât și cea europeană
? Ce s-ar mai spune despre in-
troducerea unei serii de
modificări legislative, printre
care şi revizuirea definiţiei ex-
tremismului?  Dar despre în-
tocmirea totodată de liste
oficiale menite să includă pred-
icatorii care îi radicalizează pe
alţii, impunându-li-se restricții
clare acelor instigatori și pred-
icatori declarați extremiști, cu
restricții în funcție de listă ? De
exemplu o listă pe care să o
numim „lista extremiștilor”. Dar,
până să ajungem la astfel de
măsuri, cred că este extrem de
important ca militanţii tuturor
partidelor politice să îi deter-
mine în spirit democratic pe
români să iasă la vot şi să
voteze orice partid național, cu
un program politic care să
apere interesul național (ori-
care altul decât cel, sau cele
extremiste), pentru că altfel
există riscul naşterii unui
curent periculos, atât pe pe

fondul situației economice cât
şi al altor factori determinanți.

Să nu ignorăm situația
din unele țări europene unde
unele partide de extremă
dreapta au obținut procente
îngrijorătoare din totalul vo-
turilor valabil exprimate. Iar
dacă clasa politică română
încă nu înțelege, sau poate se
face că nu înțelege, despre ce
este vorba, prin aceste câteva
rânduri vreau să subliniez că
un astfel de curent poate
apărea şi la noi. Cred că
aceasta este o misiune care
trebuie să intre și în respons-
abilitatea oricărui om politic
mai mare sau mai mic, a
orcărui activist politic indiferent
de culoarea lui politica, dar iu-
bitor de neam și țară. Pericolul
este ca partidele acestea de
tipul celor din Europa de Vest
să se unească şi să capete o
forţă mai mare inclusiv în Par-
lamentul European, de aceea
noi va trebui să fim foarte atenți
pe cine vom trimite să ne
reprezinte acolo.

Asta mă face să cred
că dacă în perioada următoare
nu vom mobiliza oamenii la
vot, în România (parte
importantă din Europa), care
dă semne că este 
într-o situație aproximativ
asemănătoare, poate apărea
un pericol real, extraordinar, ur-
mare a situației economice
reflectată inclusiv prin deterio-
rarea nivelului de trai cât și prin
pierderii ale locurilor de muncă
într-un procent destul de
îngrijorător. Putem spune cu
toată convingerea că suntem
foarte aproape de pragul
apariției unui curent xenofob şi
rasist dublat de un naţionalism
extremist ieşit din comun. Este
necesar să percepem ca pe o
sfântă și patriotică obligație

morală de ai mobiliza pe o cât
mai mare parte dintre toți
românii noştri, cu drept de vot,
să voteze pe oricare dintre cei
care vor fi pe listele partidelor
politice, sau cel puțin să se
prezinte la urne, chiar dacă din
nemulțumirea lor își vor anula
votul, arătându-și într-un fel
mult mai clar, decât statul
acasă, nemulțumirea față de
toată clasa politică. Și asta, nu
doar pentru a ridica gradul de
participare, prin procentul
prezenței lor, cât pentru a con-
tracara posibilitatea unui
curent care este gata să se
nască, xenofob şi rasist, dublat
de un naţionalism extremist
ieşit din comun, promovat de
anumite forțe politice ce sub
puterea votului unei etni com-
pletat de absenteismul
românilor la vot, reușesc la
limita pragului electoral să
acceadă în parlament, pe care
de multe ori îl transformă într-o
piață a intereselor personale.

De aceea trebuie
înțeles că participarea la vot
într-un procent mare
micșorează ponderea oricărui
alt tip de vot semnalat în rân-
durile de mai sus, determinând
imposibilitatea unora de a
trece pragul electoral impus de
legislația în vigoare. Cred cu
tărie că noi suntem cei care
mai putem demostra încă o
dată existența unui popor put-
ernic în bătrâna Europă și că
România la orice tip de alegeri,
poate împiedica promovarea
politică pe principii etnice a
formațiunilor politice care stau
ascunse sub orice alte culori
decât culorile și interesele
naționale, iar lista extremiștilor
să rămână doar un titlu al
acestor rânduri.

●

ONU atacă biserica catolicăONU atacă biserica catolică

ÎÎn toamna am discutat
despre guvernarea globală.
Astăzi dăm că exemplu al
modului în care ea se
manifestă atacul recent al
ONU împotriva Bisericii Cato-
lice. ONU e o organizaţie supra
statală care îşi asumă în mod
treptat tot mai multe atribuţii pe
care statele membre nu i le-a
acordat cînd a fondat-o la
sfârşitul anilor 40. ONU a fost
fondată pentru a asigura pacea
în lume. Nimic mai mult şi
nimic mai puţin. De-a lungul
anilor însă ONU şi-a asumat
atribuţii adiţionale care
erodează suveranitatea
naţională şi valorile naţionale.
În cazul despre care vorbim
astăzi a făcut-o 
prin intermediul Convenţiei
internaţionale a drepturilor
copiilor. Convenţia are un
Comitet permanent al drep-
turilor copilului care e autorizat
să supravegheze modul în
care ţările care au aderat la
Convenţie implementează
prevederile convenţiei. Face
asta în cadrul întrunirilor peri-
odice pe care le are cu statele
membre în care revizuieşte
politică internă privind drep-
turile copiilor. În ianuarie a
venit rîndul Vaticanului să fie
chestionat asupra subiectului.

Comitetul a elaborat un Raport
în care se critică Vaticanul pen-
tru că se pronunţă împotriva
homosexualităţii şi astfel,
afirmă Raportul, stigmatizează
comunitatea de “minorităţi sex-
uale”. „ONU, spune Raportul
ONU este îngrijorat cu privire
la declaraţiile şi afirmaţiile tre-
cute ale Sfântului Scaun de-
spre homosexualitate, ce
contribuie la stigmatizarea
socială şi violenţă împotriva
adolescenţilor şi copiilor lesbi-
eni, homosexuali, bisexuali şi
transexuali crescuţi în familii cu
părinţi de acelaşi sex”. ONU
deasemenea a cerut Vaticanu-
lui să-şi folosească autoritatea
morală pentru a respinge dis-
criminarea împotriva copiilor
homosexuali cît şi dezincrimi-
nalizarea sodomiei în ţările
unde ea încă e împotriva legii.
(Paragraful 26) Curioasă
această afirmaţie, ea pre-
supunînd că minorii pot fi ho-
mosexuali. ONU a atacat
Vaticanul pentru că afirmă
diferenţa între sexe în loc să le
trateze dintr-o prespectiva uni-
sex. Vaticanul e deasemenea
criticat pentru că în textele
şcolare promovează
diferenţele între sexe în loc să
elimine “stereotipurile de gen”.
În consecinţă, ONU cere Vati-
canului să cenzureze man-

ualele şcolare să elimine
“stereotipurile de gen”.

Raportul ONU privind
Vaticanul e simptoma unei
probleme mai mari, radicale şi
îngrijorătoare: ONU a
dezlănţuit un veritabil raboi îm-
potriva religiei la nivel global.
Perspectiva religioasă (ori
creştină) a societăţii e diferită
de cea seculară promovată de
ONU. Perspectiva seculară şi
viziunea socială pe care ea o
promovează cere exluderea
influenţei religiei din societate.
Relaţiile între sexe e un exem-
plu tipic. Religia şi creştinismul
recunosc diferenţele între per-
soane pe baza de sex şi le văd
că fiind complementare, pe
cînd ONU cere că diferenţele
să fie eliminate în întregime.
Alte lucruri condamnate de
ONU în Raportul împotriva Vat-
icanului este învăţătură Bis-
ericii Catolice privind avortul,
sexualitatea la adolescenţi,
educaţia sexuală, căsătoriile
homosexuale, pedeapsa copi-
ilor, drepturile parentale. Şi nu
e de mirare. Deoarece pentru
Biserica Catolică şi toate cele-
lalte denominaţii creştine avor-
tul e uciderea unor fiinţe
inocente, sexul e acceptabil
doar în căsătorie, homosexual-
itatea e un păcat, pedeapsa
moderată a copiilor e un drept

parental, şi părinţii au dreptul şi
autoritatea ultima de a dispune
de educaţia copiilor lor. Cine a
acordat lui ONU autoritatea de
a se amestecă în treburile
statelor membre? ONU cere
Vaticanului să-şi altereze doc-
trinele fundamentale pentru a
se conformă ideologiilor secu-
lare ale veacului. Dacă Româ-
nia crede că e izolată de
aceste atacuri se înşală. Toţi
creştinii trebuie să privească
cu multă îngrijorare atacul
ONU împotriva Vaticanului.
Este un atac pregătit încă din
1995. Dacă ONU îndrăzneşte
să ceară Bisericii Catolice să-
şi modifice doctrinele reli-
gioase pentru a se conformă
viziunii seculare promovate de
ONU, îndrăzneala asta e
periculoasă şi scandaloasă. Ea
reflectă o lipsa de respect faţă
de religie în creştere la elită
intelectuală a lumii, atît la nivel
de ONU cît şi în ţările occiden-
tale. Asta trebuie să ne îngri-
joreze.  Pe cele cu care e de
acord le promovează, iar pe
cele cu care nu agreează le
marginalizează. Le considerea
în afară normelor civilizate a
societăţii contemporane. În
adevăr, şi fără îndoială, am
ajuns la un punct îngrijorător şi
radical în relaţia dintre ONU că
organizaţie supra statală şi

statele membre: ONU şi dis-
cipolii ei promovează
intoleranţă nu toleranţă faţă de
religie.

Din nefericire, ce se
întîmplă la nivel de ONU se
întîmplă şi la nivel de Uniune
Europeană şi afectează pe toţi
creştinii, evreii şi musulmanii.
În februarie Danemarca a
şocat Europa interzicînd sacri-
ficarea animalelor după ritualul
şi în coformitate cu tradiţia
iudaică ori musulmană. Iar
anul trecut Consiliul Europei a
lansat o rezoluţie de con-
damnare a practicii de circum-
cizie a copiilor nou născuţi pe
baza de motive religioase. În
ritmul acesta vom ajunge
curînd să ni se interzică să
botezăm copiii nou născuţi ori
adolescenţii pe motivul că
botezul creştin încalcă
Convenţia internaţională a
drepturilor copilului. Asta de
fapt e viziunea ateului britanic
Richard Dawkins după care
educaţia religioasă e o formă
de abuz al copilului. Este asta
Europa în care dorim să trăim?
Sperăm că fiecare cititor al
acestor randurti să aibe curajul
să spună nu.

ALIANŢA FAMILIILOR DIN
ROMÂNIA
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Cât un praf de pe to(l)ba manipulării…Cât un praf de pe to(l)ba manipulării…

Cezar 
A. Mihalache

EEste un început! Dar
este oare de ajuns? Pentru
că, după cum au decurs lu-
crurile, totul pare mai de
grabă o acțiune de liniștire a
opiniei publice. Nu o măsură
defensivă pentru protejarea
intereselor țării, de la
anunțul inițial privind neper-
miterea intrării în România
„a unui număr de cetățeni
ungari”, ajungându-se, în
final, doar la aplicarea
interdicției pentru patru indi-
vizi.

Or, prea seamănă
totul cu o cvadricăpățână á
la Moțoc. Prea s-a aruncat
opiniei publice măsura in-
terzicerii accesului în Româ-
nia pentru cei patru și cu
asta gata. Păi’, numai după
ziua în care ungurii și-au
făcut de cap prin București,
cu ocazia disputării meciului
de fotbal România-Ungaria,
s-ar fi găsit mai mulți in-
dezirabili, dar darămite după
o manifestare la a cărei or-
ganizare, ilegală, și-au dat
mâna trei organizații ex-
tremiste (și un partid)? Și
care nu și-au trimis în
România doar câte un
reprezentant!

De altfel, din comu-
nicatul inițial al autorităților
noastre „ferme” se înțelege
că lucrurile sunt cu mult mai
complicate, vorbindu-se de
personaje „care desfăşoară
în ţara noastră activităţi cu
caracter extremist”. Așadar,
nu era vorba doar de indivizi
care veneau aici să inițieze
acțiuni de instigare și raco-
lare de membri pentru „fil-

ialele” celor patru organizații
extremiste, ci de strucuturi
deja organizate și cât se
poate de funcționale. În fapt,
din dorința autorităților de a
flutura cât mai grabnic
hârțogăraia implicării, totul
s-a făcut pe genunchi, din
lista organizațiilor extremiste
identificate ca derulând
acțiuni anti-statele în Tran-
silvania lipsind structuri pe
care, dacă ar fi răsfoit presa
de limbă maghiară, le-ar fi
putut regăsi cu punct și
virgulă, cu tabere (paramil-
itare) și manifeste.

Și totuși, este un în-
ceput și în această identifi-
care cu perdea! Iar dacă
persoanele respective, care
sunt departe de a fi și per-
sonajele reprezentative ce
agită lucrurile în Ardeal, au
fost catalogate ca in-
dezirabile, logica bunului
simț cere declararea
imediată a asociaților pentru
care activează în afara legi
pe teritoriul României. Pen-
tru că, altminteri, hidrei re-
vizioniste îi va cădea poate
un cap, dar îi vor lua locul
zece, „Noua Gardă Ungară”,
„Mişcarea de Tineret din
cele 64 de Comitate”,
„Oastea Haiducilor” şi par-
tidul „Jobbik” putând trimite
oricând alte vârfuri de lance.

Și care se vor
alătura oricum iredentiștilor
încă „neindentificați”!

Iar măsura se im-
pune pentru a nu ajunge ca
la următorul eveniment
maghiar, marș sau întrunire
în afara legii, autoritățile să
impună nepermiterea acce-
sului în țară, așa cum a făcut
acum, cu ocazia
maniefstărilor din 10 martie,

cu numai câteva ore înainte
de apogeul acțiunilor. Când
era cât se poate de evident
că toți cei vizați se aflau deja
în România și nu mai puteau
fi opriți la graniță! În fapt, ar
fi trebuit declanșată, în
regim de urgență, procedura
de declarare a acestora
drept „persona non grata”,
mai ales că, în toate cele
patru cazuri, se poate vorbi
de acțiuni de vulnerabilizare
a statului, prin instigarea la
separatism şi dezmembrare
teritorială. În acest fel, s-ar fi
asigurat cadrul necesar pen-
tru identificarea acestora în
cadrul evenimentelor
maghiarimii și conducerea
lor la graniță. Pentru că, să
nu uităm, chiar Traian
Băsescu ne-a asigurat că
„oricine poate fi expulzat
pentru declarații împotriva
ordinii constituționale”. Cu
atât mai mult pentru acțiuni
fățișe. Și oare cum poate fi
catalogat, de exemplu, ges-
tul vicepremierului Ungariei
de a defila pe pământ româ-
nesc călare, asemenea lui
Horty? Ar fi avut curajul să
facă acest lucru în altă țară
europeană?

Pe de altă parte,
măsura aplicată celor patru
este incompletă dacă ținem
cont de poziționarea UDMR-
ului față de solicitarea
inițială a președintelui
României. Căci, personajele
care s-au întrecut, cu vizibile
intonații de intimidare-
amenințare, în a ne
convinge că nu se poate lua
nici un fel de măsură, au fost
tocmai miniștrii maghiari din
Guvernul României! Și
atunci, nu ar fi cazul ca
același președinte să-i

ceară premierului să-i
reevalueze pe membri de
guvern care au avut astfel
de poziții? În fond, cei patru
indivizi au fost declarați in-
dezirabili pentru acțiunilor lor
autonomiste. Or, cum să
mai accepți prezența în gu-
vern a unui ministru care s-a
pronunțat pentru au-
tonomie?! Sau a consilieru-
lui premierului, Gyorgy
Frundo, care ne-a mustrat
că ieșim din cadrul legislativ
al UE dacă aplicăm astfel de
măsuri! Adică, dacă ne
protejăm țara!

De aceea, dacă
autorităților noastre nu duc
acțiunea dincolo de cei patru
pioni, toată această
interdicție nu va reprezenta
decât o perdea de fum pen-
tru retragerea din dispozitvul
extremist a elementelor
compromise ca prezență
publică și introducerea de
activiști „proaspeți”. Mai ales
că interdicția, fiind de numai
un an, este un non-sens în
sine, pe 15 martie anul viitor,
aceștia putând fi prezenți
legal la manifestări! Apoi,
toate cele patru organizații
„identificate” au deja filiale
deschise și asumate în
România, ceea ce impune
desființarea și scoaterea în
afara legii a formațiunilor, nu
nu doar oprirea la graniță a
câțiva pioni!

Iar acum este mo-
mentul ca „drapelul”-cârpă
al secuilor și felurite alte ele-
mente de identificare să fie
scoase în afara legii pentru
că pot fi asociate acțiunilor
celor patru indezirabili, la
mitingul maghiarimii fiind
prezentate uniforme militare,
simboluri anti-statale și alte

felurite însemne ce instigau
la dezordine constituțională,
dar și arme albe, fie ele și pe
post de butaforie la defilarea
unei „cavalerii” cu
reminescențe hortiste. Și tot
acum este momentul ca
proiectul legislativ din Senat,
care vizează impunerea
maghiarei ca a doua limbă
în stat, prin oficializarea ei în
justiție și administrație, să fie
definitiv retras.

Toate acestea ar tre-
bui însă precedate de
inițierea unui act normativ
care să interzică aceste
mişcări în România, mai
ales că, în Ungaria,
formaţiunile respective (nu
și partidul Jobbik!) au fost in-
terzise (evident, de fațadă,
pentru ca Budapesta să nu-
și asume responsabilitățile
ce ar putea decurge din
ceea ce s-ar putea trans-
forma, ținând cont de
declarațiile radicale și beli-
coase, într-un incident diplo-
matic. Dacă nu vom impune
acești pasi, vom constata
că, în fapt, hidra iredentistă
nu și-a pierdut nici măcar un
cap, nici brațul, ci poate doar
o unghie deja descărnată…

Și nu în ultimul rând,
cei ce s-au ocupat de identi-
ficarea organizațiilor și pio-
nilor ofensivei extremiste
maghiare ar trebui să-și
extindă cercetările, în
România activând
nenumărate astfel de
mișcări, inclusiv unele care
s-au insinuat sub paravanul
prounionist al fraților noștri
de pe Prut!
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Am remarcat cu
neplăcere mesajul de încu-
rajare a separatismului pe
baze etnice şi teritoriale
transmis mulţimii prezente
de către domnul Marc Ga-
farot I. Monjo, membru 
al Partidului pentru
Convergenţă şi Uniune
Catalană şi cetăţean span-
iol, invitat special al organi-
zatorilor. 

Astfel, acesta a de-
clarat că „Să nu renunţaţi
niciodată la obţinerea au-
tonomiei. Este dreptul
vostru!” şi “Acesta este un
eveniment major, pentru o
cauză politică onestă. Este
o plăcere pentru mine să fiu
aici, deoarece o mişcare
precum a voastră este
păstrată vie în memoria
catalanilor. Ca membru al
unei naţiuni a cărei cultură,
limbă şi identitate a fost
persecutată sever de-a lun-
gul timpului, mă simt foarte

apropiat de neamul secui-
esc.” 

De altfel, la mani-
festare au fost arborate şi
steagurile celor două regiuni
autonome ale Spaniei, Cat-
alonia şi Ţara Bascilor, şi s-
a scandat „Catalunia” şi

„Autonomie”.
Nu credem că este

cazul ca România să devină
poligonul de încercare al
unei „Internaţionale” a
separatiştilor din diverse

colţuri ale Europei. Noi sun-
tem de principiul că, în lim-
itele drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului,
ale legislaţiei europene şi a
garantării dreptului la identi-
tate şi exprimare culturală şi
confesională al tuturor

cetăţenilor, inclusiv la culti-
varea legăturilor cu ţările de
care sunt legaţi prin etnie,
limbă, cultură şi religie,
fiecare stat trebuie să ges-
tioneze conform

suveranităţii sale problemat-
ica minorităţilor etnice şi a
limbilor regionale de pe ter-
itoriul propriu. Prin urmare,
nu considerăm acceptabil
ca cetăţeni spanioli să in-
stige minorităţi din România
la revendicări autonomiste

şi secesioniste, tot astfel
cum nu putem fi de acord ca
cetăţeni români să militeze
în Spania pentru sece-
siunea unor regiuni ale
acestei ţări.

Aşadar, deşi
salutăm demersurile efectu-
ate pentru declararea ca in-
dezirabil pe teritoriul
României a liderului partidu-
lui extremist maghiar Job-
bik, domnul Vona Gabor,
considerăm că aceasta nu
este suficientă. Vă cerem
aşadar în termenii cei mai
categorici să demaraţi pro-
cedurile legale pentru de-
clararea ca indezirabil şi a
domnului Marc Gafarot I.
Monjo, care în opinia
noastră are destule lucruri
pentru care să militeze în
Catalonia natală, fără să se
mai amestece în dezbaterile
interne din România.

Alexandru Surcel, 
Asociaţia ROMÂNIA VIE
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