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„Puterea de a gândi şi în cântec

a omului îl face să poată fi un

etern adolescent.”

- Nichita Stănescu
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Apelul lichelei Apelul lichelei 
instigatoare…instigatoare…

Cezar Adonis
Mihalache

BBine că individul nu a
existat politic în Decembrie
’89! Că nu s-a aflat atunci la
maturitatea și posibilitățile lui
de lichea „intervenționistă”.
Că apelul către ruși ar fi avut
alt rezultat…

Astăzi, din fericire, la
distanță de decenii și, deja!,
mentalități de acel timp (al
altor lichele, dar parcă mai cu
rever), încercările lui de a da

foc la țară, pentru a avea jus-
tificarea unor „intervenții”, nu
mai pot trece de nivelul unor
focuri de paie… Căci soci-
etatea s-a schimbat. Nu mai
există nici promptitudinea
intervenționistă a rușilor (nu
fără a zdruncina butoiul cu
pulbere al Balcanilor), nici
zelul de săditori de panseluțe
ai minerilor din anii ’90, în
general, nu prea mai are cine
și de ce să răspundă la
apelurile unor lichele provo-
cator-instigatoare… Ar mai fi
membrii de partid… Doar că
ei cam transformă
deplasările „de intervenție”
(în gândirea nucleului dur  al
partidului), în deplasări turis-
tice…

Pe cine să se mai
bazeze dară licheaua instiga-
toare în încercarea de a da
foc la țară? Poate pe aparatul
de… pușcărie! Ăla din care o
sa facă și el parte, curând!
De aceea, „iertarea” pe care
și-a cerut-o licheaua de la
„verișorii” lui (îndepărtați!) în
ale coțcăriilor, viitori frați de
celulă, pat și tatuaj de tip
„pelican”, a fost de fapt o in-
stigare fățișă. Din păcate,
procurorii, supra suspectați
că fac dosare la comandă la
adresa liderului PSD, o sus-
piciune fără conținut, dar într-
o formă ambalată și
reproşată în mod continuu,
care a și dus la starea de azi,
vor evita să spună lucrurilor

pe nume. Faptul că Liviu
Dragnea, prin instigarea TV
de tipul Brateș „Iertarea către
pușcăriași”, a încercat de fapt
să genereze o răzmeriță
vărgată.

Nu i-a ieșit, căci nu
avea cum… Pentru că Statul
este încă puternic. Dar, pen-
tru ceea ce a a încercat
licheaua să pună la cale,
merită, nu unul, ci o serie
întreagă de dosare penale.

Dragnea a „chemat”
pușcăriașii pentru că nu mai
are pe cine… Rușii au altă

treabă, pe mineri abia îi mai
numeri pe degete, membrii
de partid se rătăcesc pe
aleile dintre blocurile Capi-
talei…

Lucrurile sunt dară
de departe parte a unui sce-
nariu eșuat. Dar asta nu re-
duce starea de vinovăție a
făptuitorilor, fie ei și la nivel
antepenal, nu „in rem” al
faptei, ci al indivizilor, de
conspirație împotriva ordinii
constituționale. De fapt, pe
Dragnea Liviu un singur lucru
îl mai poate salva: provo-
carea unei situații speciale
care să justifice introducerea
unei stări speciale. Este de
ajuns să privim în urmă, la
declarațiile unui alt intrus în
normalitatea societății noas-
tre, celebrul „cIordache, altă
întrebare!”, cel ce spunea, și
nu printre rânduri, că, având
votul a milioane de români, ei
pot face orice și, în principiu,
pot reintroduce și dictatura
(„dacă este nevoie”).  Or,
cum ar putea fi „nevoie” de
ea? Prin acel „când” împuns
între piunezele unei stări spe-
ciale, nu?!

De ce nu au
reacționat deținuții la insti-
garea lichelei provocatoare…
Poate pentru că, fiind
aproape „colega” de al lor, nu
stau să asculte ordinele
unuia care nu a ajuns (încă!)
nici măcar șef de celulă!

Sigur, social-

democrații ar putea sări
spunând că nu a fost o insti-
gare, ci o compasiune
sinceră pe care numai Liviu
Dragnea o putea arăta! Și
totuși, cum să îți ceri iertare,
nu unuia (măcar pe nume de
deținut, să fii aflat și noi cui îi
este dator Liviu Dragnea ori,
poate, de cine îi este frică
pentru că nu a rezolvat „pe-
nalul”), ci tuturor pușcăriașilor
din țară?! Cu regretul că nu a
fost în stare („el”, subliniat!)
să rezolve codul de
procedură mai repede! Iar de

aici se poate disjunge natura
instigatoare a „iertării”…

Dacă social-
democrații tac și nu se
delimitează de provocarea
șefului lor de partid,
înseamnă că suntem în
situația în care cei șase mil-
ioane de români, invocați de
partid ca parte a aparatului
PSD, și-au cerut cu toții
iertare unor pușcăriași… In-
clusiv în forma paradoxală în
care unii dintre ei să fie chiar
victime ale jafurilor comise de
cei aflați în spate gratiilor…

PSD ar trebui să ne
spună clar cui și-a cerut
iertare Dragnea, Parchetul, la
râdnul lui, trebuind dă aibă
determinarea de a tranșa
între starea de compasiune
sau cea de instigare din
miezul „apelului”… Iar lu-
crurile nu trebuie trenate…
Pentru că licheaua instiga-
toare nu se va opri aici, prin
acel „Până la capăt!”, corelat
cu mesajele lui „CIordache”,
dar și a celorlalți „paviani”
politici (fără discriminare de
gen!) din partid și guvern,
putându-se înțelege exact
intenția de a foc la țară pen-
tru a justifica o anumită
„intervenție”…

●

Fiecare popor îşi areFiecare popor îşi are
conducătorii pe care-i merită…conducătorii pe care-i merită…

George
Alexander

DDupă condamnarea
liderului PSD la trei ani şi şase
luni cu executare, în disperare
de cauză, unii mai încearcă să
se agațe de Prezumția de
Nevinovăție pentru a mai
salva, oare, ce?! Care
Prezumție de Nevinovăție, mă
întreb?!… Chiar dacă
hotărârea nu este definitivă,
Instanța s-a pronunțat! Acest
om atât de sărac, Liviu Drag-
nea, care nu are nici după ce-şi
bea apa, – dar aceasta este o
altă întrebare!- a fost găsit VI-
NOVAT pe baza martorilor care
şi-au recunoscut vina, şi a
faptelor! Nu poți să dai tot-
deauna decizii cu suspendare
politicienilor care au fraudat
statul de milioane, în timp ce
săracul care moare de foame
este condamnat chiar şi pentru
un ou! Dacă Justiția este
imperfectă, ar trebui să o
susținem, promovând legi mai
juste! Dacă unii procurori comit
abuzuri, ar trebui să-i înlocuim
cu oameni oneşti, profesionişti,
care sunt acolo pentru
cetățean şi nu execută
comenzi politice! Dar nu putem
generaliza totul, etichetând
Justiția drept bună sau rea, în
funcție de interesele noastre
proprii, nu putem da legi cu
dedicație, nu avem dreptul să
punem în funcții de răspundere
analfabeții dintre noi, numai
pentru a salva anumite per-
soane… Țara nu este Jucăria
cuiva!

Dacă Dragnea ar avea
simțul onoarei, şi-ar da demisia
imediat din funcția de
Preşedinte al Camerei
Deputaților! Dezonorează
România. În ceea ce priveşte
funcția sa, de preşedinte al
PSD, să rămână la latitudinea
acestui partid! Este trist însă
că, în loc să le dea de gândit,
psd-iştii se grăbesc să facă
scut în jurul unuia care îi trage
în groapă pe toți…

Ne plângem că toate
merg prost în această țară.
Salariile sunt mici, emigrăm pe
capete, copiii noştri merg
flămânzi la culcare în timp ce
mai toți politicienii – mai ales,
cei nemuritori!- îşi etalează
bolizii de lux sau ceasurile de
aur sau casele somptuoase pe
care le-au făcut din banii
munciți cinstit, la stat…

O vedem pe Veorica
Dăncilă stâlcind limba română.
Îl vedem pe dl. Dragnea, jurând
cu mâna pe inimă că a fost uşă
de biserică. Statul paralel i-a
înscenat totul, probabil, tot
ofițerii sub acoperire i-au în-
jghebat moşiile, micul imperiu

de care, poate, nici nu mai ține
minte… Vedem cohorta de
inculți, agramați, oameni fără
caracter, oportunişti, răspândiți
prin mai toate partidele… Şi
vociferăm, crezând că e vina
lor! Dar e vina noastră…

Să nu uităm! Cel care
este necinstit nu crede în
existența cinstei! Va înşela
mereu! Cel care-a învățat să
fure, va fura toată viața! Cel
care minte, care a mințit de la
revoluție încoace, va minți pân’
la moarte! Cel care s-a născut
prost şi a ajuns din întâmplare
politician îşi va închipui tot-
deauna că este inestimabil
pentru patrie! Un tâmpit va
crea numai deservicii Țării
sale! Cel care este laş se va
gudura mereu pe lângă alții!
Cel care este incompetent nu
are cum să se îndrepte pentru
că prostul cel mai prost este şi
fudul!

Îi vedem pe toți. Îi
cunoaştem. Dar tot noi i-am
ales. Îi alegem încă.  Spre
binele copiilor noştri însă?!…
Iar acum, ne-am împărțit în
două tabere, amăgindu-ne că
jumătate dintre noi au dreptate
şi ceilalți, nu!… PSD-ul vrea
să-şi ducă la îndeplinire
măreața operă din societate!
(Care?!…). PNL-ul (sau PDL-
ul), care-a uitat de banii rătaciți
prin geamantane, de
încrengăturile cu USL-ul şi de
greşelile politice grave, țipă că
e curat, acum! În realitate,
TOȚI cei care au fost la con-
ducerea țării au pus umărul la
distrugerea ei! Cu asemenea
incompetenți şi oportunişti s-a
creat Statul Paralel, format,
mai ales, din Servicii şi
procurori, căci ei au fost tot-
deauna preocupați să se
răzbune mai întâi unii pe alții
(Atunci când nu s-au mai
înțeles!)…

Țara a fost totdeauna
uitată, dată la o parte, ignorată,
umilită de aroganța şi lăcomia
lor. Aceasta este singura lor
însuşire comună pe care
poporul o simte pe piele… Sin-
gura lor însuşire de care noi
totdeauna ne vom reaminti…

Aşa că voi, care
sunteți gata să vă dați viața
pentru PSD, PNL sau… Iohan-
nis (care, în cea mai ridicolă
situație, într-o piață goală şi
neascultat de nimeni, promite
că va mai candida încă o dată!,
ca şi când prima dată nu ar fi
fost de ajuns…), întrebați-vă,
mai bine, ce au făcut aceşti oa-
meni pentru voi?! Ce au făcut
pentru Țară?! Nu e mai bine să
scăpăm odată de ei?…

●
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Rechizitoriul democrației (2)Rechizitoriul democrației (2)

Cristian
Vasiliu

CCâteodată am impre-
sia că se uită că Procurorul nu
este deţinătorul adevărului şi
nici cel ce pedepseşte, ci
Judecătorul. (1) Poate la
aceasta confuzie contribuie şi
faptul că termenul de magis-
trat îi include atât pe
judecători, cât şi pe procurori
sau (2) poate am rămas pur şi
simplu cu un reflex comu-
nisto-jacobin adânc
înrădăcinat nu în creier, ci în
vintre. Sau poate este o con-
fuzie întreţinută cu buna
ştiinţă pentru a servi un scop
politic (al Justiţiei însăşi sau al
celor ce controlează Justiţia).
Confuzia aceasta poate însă
exista doar în cadrul Socialu-
lui. Daca ne trezim în situatia
în care (1) Judecatorii devin
partenerii “de nădejde” ai
Procurorilor sau (2) Procurorii
deţin (sau pot deţine) pârghii
cu care pot muta Judecătorii,
este limpede că actul de justi-
tie este viciat şi încrederea în
justiţie este maculată. Cazuri
concrete vin să confirme fap-
tul că ne aflăm tocmai în
situaţia de mai sus, din pricina
(1) fie a unor lacune existente
în organizarea Judiciară
(posibilitatea ca relaţia
Judecător – Procuror din sala
de judecată să se transforme
în relaţie Procuror – Acuzat),
(2) fie a unor legi dinadins
schioape, (3) fie a unor forţe
exterioare care au polarizat
Justiţia într-o direcţie imorală.
Iar dacă primele două puncta
pot fi rezolvate relativ uşor de
către Legislativ şi Executiv
(adica de o zonă a Politicului),
pentru a rezolva ultimul punct
este necesară o conlucrare
între Politic şi Social, (care
poate lua şi forma unui mit-
ing)…

Putem avea în-
credere ca lumina va reapare
de la sine în Justiţie, dupa
cum a apărut lumina în
univers după Big-Bang? Are
dreptul Politicul să atingă
problema funcţionării interne
a Justitiei şi sa repare legile
pe care Justiţia trebuie sa le
aplice? Răspunsul este cate-
goric: Da! Răspunsul pentru
cei care acuză Politicul de
rea-voiţa se află tocmai în tex-
tul noilor legi ale justiţiei. De
curând i-am explicat ziaristu-
lui Mălin Bot că toate carac-
teristicile unei legi bune (asa
cum le propune Lon L. Fuller:
să fie general aplicabile, clare
şi inteligibile, consistente,
etc…) nu sunt influenţate
(decât la nivel de imagine,
dacă legile au nevoie de
imagine) de calităţile oame-
nilor politici care o iniţiază sau
care o votează, (după cum un
adevăr matematic nu îşi
schimbă în niciun fel valoarea
în funcţie de calitatea celui ce
l-a descoperit).

Procurorii şi Politicul

Nu există loc de

speculații în pivința relației
Procurorilor cu Politicul, decât
dacă alegem să privim situația
creată (de declanșarea pro-
cedrii de revocare a șefei
DNA, blocată de președinte)
din perspectivă politică.
Procurorii fac parte autori-
tatea Judecătorească (și la
autoritatea judecătorească
am făcut referire când am vor-
bit de Justiție), nu din puterea
Judecătorească; ei – dupa
cum scrie în constituție la arti-
colul 132 alin. 1 – „îşi
desfăşoară activitatea potrivit
principiului legalităţii, al
imparţialităţii şi al controlului
ierarhic, sub autoritatea min-
istrului justiţiei”. Nici vorbă de-
spre vreo altă independență
în afară de independența în
privința soluțiilor din dosare.
Curtea Constituțională a ex-
plicat acest lucru în amănunt
(pe mai multe zeci de pagini)
și de altfel și dna Simona
Tănăsescu – profesor de
drept constituțional, cea care
a sustinut opinia contrară a
președinției – are (și susține)
aceași opinie în cartea sa
“Constituția României. Co-
mentariu pe articole”. Încer-
carea de scoatere a
procurorilor de sub autoritatea
ministrului de Justitie (mem-
bru al Executivului, cu largă
susținere parlamentară), nu
este o formă de eliberarea a
acestora și de depolitizare. Și
în trecut procurorii – cel puțin
în cazul funcțiilor de conduc-
ere – au fost cel puțin numiți
de persoane politice, dacă nu
controlați de persoane
politice. Nu putem fi de acord
cu crearea unei alte puteri în
stat (diferită de cea
Judecătorească), pentru care
nu există nici prevederi, nici
controale constituționale și cu
atât mai mult nu putem fi de
accord ca această putere să
fie sub controlul unic direct al
Presedentiei sau indirect sub
controlul S.R.I. (vezi proto-
coalele pe care Justiția le-a
semnat cu S.R.I.). Și mai ales
nu putem accepta ca in nu-
mele „eliberării” procurorilor
de Politic să batjocorim
constituția și autoritatea
C.C.R.-ului.

Procurorii şi corupţia de put-
ere

Folosirea puterii – de
către o persoană ce deţine
acestă putere – în mod (1) ar-
bitrar, (2) cu neglijenţă sau (3)
contrar scopului în care
această puterea a fost
instituită şi încredinţată acelei
persoane, constituie un abuz.
Şi orice persoană căreia îi
este oferită o putere este
pândită de tentaţia şi capcana
abuzului. Nu puterea însăşi
este sursa abuzului, ci
slăbiciunea umană o face
posibilă. Dorinţa este uşor de
sedus, voinţa este firavă, iar
putinţa este limitată. Toc-
queville scria ”Atotputernicia
ca atare nu mi se pare în sine
un lucru rău sau primejdios.
Exercitarea ei depăseşte

forţele unui om, oricare ar fi
acela”, iar Loadul Acton, pe
urmele lui Montesquieu,
afirma şi el: “Puterea tinde să
corupă, iar puterea absolută
corupe în mod absolut”).
Împărţirea puterii (fie aceeaşi
putere între mai multi oameni
– vezi de exemplu Parlamen-
tul, fie o putere în mai multe
puteri în echilibru şi control
reciproc – vezi împărţirea put-
erilor în Statul de drept) este
o măsură menită să prevină
abuzurile.

În cadrul Socialului se
vorbeşte pe mii de voci (une-
ori în mod raţional, alteori – de
cele mai multe ori! – în reg-
istrul emoţiei negative) despre
corupţie (adică despre abuzul
de putere al Politicului).
Acesta preocupare legitimă a
Socialului este însă deturnată,
exagerbată sau confiscată.
Nu insist aici şi acum asupra
metodelor prin care se
realizează aceste lucruri. Re-
marc doar că, urmare directă
a lor, rămâne în periferia
privirii critice a Socialului un
alt tip de abuz, mult mai nociv
pentru.că afectează însuşi
echilibrul democratiei şi aduce
atingere demnităţii şi libertăţii
umane: abuzul de putere.
Folosirea puterii de dragul
puterii, folosirea puterii din
plictis, folosirea puterii din
dorinţa de a face rău,
folosirea puterii ca forma de
refulare, etc…. Toate aceste
forme de abuz de putere nu
conţin niciun principiu limitativ
şi, prin comparaţie, atât de
blamată corupţie pare o
năzbâtie copilărească.
Corupţia se poate opri în bari-
era omului şi a instituţiilor,
abuzul de putere caută să
depăşească tocmai aceaste
bariere. Coruptia nu ucide
decât accidental (scopul final
al coruţiei fiind unul material);
abuzul de putere torturează
conştiinte şi dezintegrează
democraţii, Dacă pentru politi-
cienii corupţi Dante a pregătit
bolgia a cincea din al optulea
cerc al Infernului, pentru cei
care abuzează de putere ar fi
trebuit să pregătească al
nouălea cerc al Infernului; şi
dacă suntem de acord că cei
care abuzează de putere îi
trădeaza pe cei care le-o
încredinţează, poate că în
acest al noulea cerc al infer-
nului, aproape de Satan, este
şi locul lor. Noi – Socialul – am
fost atât de mult timp victimele
abuzului de putere – şi în co-
munism, şi epoca recentă –
încât am dezvoltat diverse
forme ale sindromului Stock-
holm; ne considerăm lipsiţi de
putere, însă avem nevoie să o
simţim în mâna de fier a unei
singure persoane
providenţiale indiferent de
modul în care aceasta o folos-
este. Desigur nu trebuie să
uităm de puterea nivelatoare
a manipulării…

Justitia poate opri –
cel putin teoretic – corupţia
Politicului. Are la îndemână
armele (legile şi structurile)
pentru a face acest lucru.

Votul Socialului – atunci când
Socialul deschide ochii şi
atunci cand votul este luat în
considerare – poate amenda
atât abuzul de putere, (cât şi
corupţia) la nivelul Politicului.
Dacă însă abuzul de putere
infestează Justiţia, rămân
prea puţine mijloace de con-
trol la îndemâna Socialului (şi
Politicului) pentru a restabili
echilibrul (şi aici se dovedeşte
nocivă tocmai acea
independenţă a Justiţiei
înţeleasă greşit ca o libertate
absolută). Din ce în ce mai
des apar suspiciuni şi dovezi
ale unor abuzuri de putere
(unele chiar strigătoare la cer)
înfăptuite de procurori: martori
preparaţi, dovezi falsificate,
presiuni (chiar tortură) asupra
martorilor, etc… Dacă în tre-
cutul apropiat (epoca
băsescu) toate aceste lucruri
treceau drept bârfe sau
manipulări, acum ele nu mai
pot fi ignorate (sau mini-
mizate) de către un Social
onest. Nu poate exista nicio
abatere de la principiile statu-
lui de drept, de la respectarea
drepturilor omului; nu poate
exista nicio încălcare  a
separaţiei puterilor în stat; nu
putem ceda niciunei morale
ce propune răul ca mijloc pen-
tru a ajunge la bine.

Totuşi, dacă
recunoaştem abuzurile din
Justiţie şi nu ne mulţumeşte
arătatul cu degetul într-o
singură direcţie: către Justiţie
– ne impiedicăm în
următoarele întrebări: Care au
fost circustanţele care (1) au
permis procurorilor să comită
abuzul de putere şi (2) ce
anume i-a îndemnat să facă
acest lucru. Dacă pentru
prima parte putem acuza (1)
codurile penale (aberante,
vagi şi laxe pe alocuri) sau (2)
dereglajul institutional: (2.1)
lipsa răspunderii şi a controlu-
lui, (2,2) modalităţile de pre-
siune asupra judecătorilor (de
care am vorbit şi mai sus),
(2.3) protocoale de colabo-
rare/cooperare cu SRI-ul,
etc…), motivaţia acţiunilor
procurorilor – ce-a de-a doua
parte – este încă neclară. Să
fie Corupţia un pericol atât de
mare pentru Social (şi pentru
Politic) încât Justiţia (prin
procurori) să se considere
îndreptăţită să oprească acest
flagel cu orice pret, chiar şi
acela al compromiterii
instituţiilor ce o alcătuiesc şi a
ieşirii din matca
constituţională? Greu de
crezut. Corupţia a fost în
primul rând un subiect politic
aruncat Socialului drept
explicaţie (simplistă) pentru o
stare de fapt şi folosit ca motiv
pentru a-l scoate din letargie;
coruptia a devenit inamicul
public (“care ucide”) şi a
căpătat chipul unor oameni
politici; corupţia a fost
instrumentată politic. Într-un
prim “pas” (la nivel imagistic)
– printr-o campanie susţinută
online – a ajutat la marcarea
unor ţinte (pur politice), iar la
un “al doilea pas” prin inter-

mediul Justiţiei (şi mai exact
cu ajutorul procurorilor) s-a
tras asupra acelor ţinte. Iată
de ce cred ca Justiţia a făcut
parte (de voie – de nevoie)
dintr-un plan politic mai
amplu, elaborat şi coordonat
din altă parte, fără însă ca
acest fapt (aservirea) să o ex-
onereze în vreun fel. S-a făcut
abuz de putere în Justiţie de-
sigur, dar el a fost de mâna a
doua; undeva mai sus a exis-
tat un abuz de putere de o
magnitudine mult mai mare.
Şi ştim unde să cautam:
printre cei ce “apară Justitia”
sau printre cei care au parghii
cu care pot influenta (chiar şi
indirect) Justiţia: (1)
Preşedinte, (2) instituţiile de
forţă (în special SRI cu care
Justiţia a încheiat protocoale
secrete), (3) PNL (căzut pradă
feliei provenite din PDL) sau
(4) ONG-uri (cu sponzorizări
dubiose). Fie că este vorba de
o singură persoană cu
tendinţe autoritariste, fie de un
grup cu interese obscure şi
mijloace ce exced regulile de-
mocratice sau regulile
economiei de piaţă, prin înge-
nuncherea în faţa lor, în ultima
perioadă (începând din epoca
băsescu) Justiţia şi –a pierdut
din independenţa şi din re-
spectul pe care ar trebui să le
aibă în orice ţară în care
“domneşte legea”.

Justiţia ca scut şi arma

Istoria recentă este
plină de exemple de eşecuri
ale democraţiei prin mijloace
democratice: Hugo Chavez
(în Venezuela), Ferdinand
Marcos (Filipine), Alberto Fuji-
mori (Peru), Juan Peron (Ar-
gentina), Recep Tayyip
Erdogan (Turcia), Vladimir
Putin (Rusia). (Unii îl trec pe
lista şi pe preşedintele
Trump). Ne-am obişnuit să
credem – prin prisma scrierilor
gânditorilor moderni (precum
Toqueville) – că democraţia
este punctul de maxim pro-
gres al organizării umane de
la care – odată atins – nu ne
putem întoarce. Din păcate
democraţia se erodează: oa-
menii uită să o cultive pentru
că s-au născut în mijlocul ei şi
nu îi mai înţeleg principiul de
justificare, iar unele instituţii –
compuse din aceşti oameni –
fie se clatină şi se prăbusesc,
fie cresc nepermis de mult şi
umbresc alte instituţii. De obi-
cei aceste lucruri se întâmplă
când apare în peisajul Politic
un personaj cu porniri autori-
tariste, cu carismă şi priză la
public, ce declară război unoi
elite politice şi economice, pe
care o etichetează ca fiind
profund coruptă şi trădătoare.

- continuare în pg 4 a -
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SSteven Levitsky şi
Daniel Ziblatt au creat o listă
de caracteristici ale unor astfel
de personaje ce pun în prime-
jdie democraţia, listă cu aju-
torul careia acestea pot fi
detectate încă de la primele
manifestări pe scena politică:
(1) respingerea regulilor jocului
democratic; (2) negarea
legitimităţii adversarilor politici,
(3) toleranţa sau chiar încura-
jarea violenţei, (4) disponibili-
tatea de a reduce libertăţile
civile ale oponenţilor, inclusiv
ale presei. Scenariul – ce
urmează dupa câstigarea prin
populism şi demagogie a unor
alegeri libere – este simplu: fie
profitând de o criză reală (de
obicei economică), fie creând
inamici interni sau externi, 
fie propunând ameliora-
rea democraţiei, eradicarea
corupţei sau creşterea
securităţii, un astfel de per-
sonaj începe să adune puterea
în mâna sa, cu paşi mici şi prin
mijloace legale. În subteran
puterea reală este asigurata de
forţe militare, de intelligence
sau de poliţie. Însă cheia pen-
tru distrugerea (sau slăbirea)
democraţiei cu ajutorul
democraţiei o constituie tocmai
păstrarea aparenţei de legitim-
itate (prin manipularea So-
cialului) şi de legalitate a
acţiunilor întreprinse în detri-
mentul democraţiei (prin ocol-
irea, subjugarea sau
înlăturarea Justiţiei). De obicei
nicio tendinţă autoritaristă nu
trece neobservată şi uneori
întâmpină reacţii de respingere
puternică din partea opoziţiei
(şi poate şi a unei părti a So-
cialului). În acest caz Justiţia
devine o armă – ajutând la
înlăturarea adversarilor politici
şi totodata un scut – fortând
trecerea unor legi (prin ex-
ploatarea unor vicii sau
ambiguităţi ale Literei
Constituţiei şi prin violarea
Spiritului Constituţiei). Cu un
Social orbit sau temător şi cu o
Justiţie nu doar înlăturată din
cale, ci chiar atrasă de partea
sa, drumul de la democraţie la
autoritarism este deschis şi
curăţat.

Istoria epocii Băsescu. “Paşii”
lui Băsescu. Justiţia trinomului

Plecând de la lista de
caracteristici autoritariste şi
analizand ceea s-a întâmplat
după Revoluţie în Romania
putem recunoaşte că şi prin
politica noastră au trecut fulgu-
rant sau catastrofal personaje
de acest fel. Poate cel mai
vocal din ele a fost “tribunul”
Vadim, (un om cult şi charis-
matic, poate animat de intenţii
bune, însa cu un discurs vio-
lent nationalist) ce a candidat
pentru presedinţie în 2000.
Doar o coalizarea a forţelor
politice şi a presei din acea
perioadă a făcut posibilă
evitarea în ultimul moment
(Vadim ajunsese până în turul
al doilea al alegerilor
prezidenţiale) al unui dezastru
democratic. A funcţionat atunci
un bun-simţ democratic (poate

şi pentru că Vadim a fost prea
puţin grijuliu în ascunderea
intenţiilor sale şi a mijloacelor
pe care le-ar fi folosit odată
ajus la putere), semn că
democraţia românească avea
(în 2000) un anumit grad de
maturitate. (Este poate exam-
enul cel mai importat pe care
democraţia l-a dat după
Revoluţie şi în acelaşi timp
dovada că ne aflăm pe drumul
cel bun). În 2004 însă acelaşi
bun-simţ politic al Socialului (şi
al partidelor politice ce s-au
confruntat în alegeri) din
pacate nu a mai funcţionat,
permiţând ascensiunea spre
vârfurile puterii a celui mai
cunoscut personaj autoritarist
al Romaniei: Traian Băsescu.
El poartă vina că după 10 ani
în interiorul ţării s-a răspândit
până la metastaza cancerul
abuzului de putere şi – desigur
– cancerul corupţiei.

În aceeaşi măsură în
care trecutul este necesar pen-
tru a înţelege prezentul şi
prezentul este necesar pentru
a înţelege trecutul. Faptele se
înlănţuiesc, produc efecte şi îşi
dezvăluie astfel cauzele mate-
riale, formale, eficiente sau fi-
nale. Odată cu Traian
Basescu, “establishmentul”
politic (de sorginte socialistă,
alcătuit în mare parte din
cadrele fortul Partid Unic) a
fost răsturnat şi înlocuit cu unul
securistoid. Abia acum, dupa
ce am început să deschidem
ochii putem vedea şi putem
înţelege pârghiile şi lanturile
cumplitului mecanism pe care
acesta l-a pus în funcţiune. Ca
oricare alt personaj din galeria
de conducători cu tendinţe au-
toritariste, Băsescu s-a folosit
de puterea prezidenţială la
limita constituţionalităţii (şi
chiar dincolo de ea). Şi-a spus
“presedinte jucător” sugerând
prin aceasta ca rolul de “arbi-
tru” (prevăzut de Constituţie)
nu îi este deajuns. A căutat (şi
a obţinut) printr-o retorică
brutală şi frustă o susţinere
largă a Socialului şi a intrat de
nenumărate ori (mai ales în cel
de-al doilea mandat) cu bo-
cancii murdari în grădina
Legistativului şi a Executivului.
(Notă: Să nu uităm că Băsescu
a ţinut mult timp în laţ prim-
ministrul, luând şi comunicând
decizii executive în locul aces-
tuia fără niciun fel de jenă
democratică). Adevărata put-
ere însă şi-a extras-o şi şi-a ex-
ercitat-o împotriva adversarilor
politici cu ajutorul Justiţiei şi al
Serviciilor Secrete. După cum
am mai precizat, în încercarea
de a menţine departe de jocul
politic aceste puteri (şi pentru
a asigura o continuitate şi sta-
bilitate în condiţii de criză),
Constituţia acordă presedinte
o serie de prerogative în nu-
mirea magistraţilor, a unor
judecători constituţionali şi a
capilor Serviciilor Secrete. Se
prezumă însă (1) o bună-
credinţă şi o bună-creştere, (2)
o detaşare de meschinăria
politicului şi (3) o punere în slu-
jba interesului national a per-
soanei ce ocupă postul de
preşedinte. Băsescu nu a avut
niciuna dintre calitatile de mai
sus şi a întâmpinat o mult prea

slabă opoziţie în acţiunile –
legale! – pe care le-a întreprins
pentru a-şi consolida puterea.
Înainte de “paşii” lui Johannis
au fost “paşii” lui Băsescu…

Primul pas (după
venirea la putere) a fost schim-
barea legilor justiţiei (cu aju-
torul direct al Monicăi Macovei
şi al lui Cristian Predoiu, astăzi
metamorfozaţi amândoi în gar-
dienii şi bocitoarele Justiţiei).
Trebuie amintit (măcar pentru
a puncta ironia istoriei şi
ipocrizia celor ce o înfăptuiesc)
că aceste legi au fost adoptate
fără dezbare publică şi
parlamentară, fără isterizarea
Socialului, prin asumare. Actul
în sine a trecut neobservat
printre alte acte similare în-
treptate în aceeaşi direcţie
antidemocratică, semn că nor-
malitatea a fost foarte repede
confiscată şi întoarsă pe dos.

Al doilea pas a fost nu-
mirea procurorilor şi
judecătorilor loiali care să
foloseasca noile Coduri în
direcţiile trasate de la
Cotroceni. La inceput inamicii
au fost “comuniştii”, “baronii
PDS” (2004-2009), apoi
“mogulii” (2009-2012) şi în final
“corupţii” (2012 – 2014).
Întâmplător sau nu, tocmai ad-
versarii politici (şi economici) ai
PDL-ului (şi a lui Băsescu per-
sonal, ce se identifica fără nicio
reţinere cu partidul chiar şi
după ce a devenit presedinte)
s-au încadrat în categoria “in-
amicilor”. S-a deschis astfel în
Romania un lung şi ruşinos
sezon al vânătorii de vrăjitoare.

Numirile de magistraţi
şi modificarile aduse legilor
justiţiei au fost urmate de al
treilea pas: întărirea, restruc-
turarea şi chiar crearea unor
instituţii noii în înteriorul
Justiţiei/Ministrului Public care
să servească mai bine scop-
urilor autoritariste ale
preşedintelui. Voinţa nu era
suficientă; era necesară şi o
disciplină şi un control ierarhic
pentru ca deciziile să fie imple-
mentate cât mai eficient.
Mecanismul trebuia special-
izat, uns şi urmărit în-
deaproape. Desigur exemplul
cel mai bun şi mai cunoascut
este Direcţia Naţională
Anticorupţie, astăzi miza şi
parte implicată într-un enorm
scandal politic. Deşi – sub o
altă forma (Parchetul Naţional
Anticorupţie) şi cu rezultate
submediocre – instituţia exista
şi înainte de venirea la putere
a lui Băsescu, în mandatul
Monicăi Macovei, după 2005,
DNA – mai întâi Departamen-
tul Naţional Anticorupţie şi abia
apoi Direcţia Naţională Anti-
coruptie – a fost reînventată, a
trecut în subordinea Parchetu-
lui de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie (PICCJ) şi a
(re)dobândit dreptul de a in-
vestiga – foarte convenabil –
parlamentari. (Notă: Foarte
convenabil, deoarece majori-
tatea inamicilor politici erau –
sau fusesera – parlamentari).
Mai întâi sub conducerea lui
Daniel Morar şi apoi sub con-
ducerea Laurei Codruţa
Koveşi, DNA a dat cu
prisosinţă dovada loialităţii faţă
de zona portocalie (PDL) a

spectrului politic, (cel puţin)
până la sfrâşitul celui de-al
doilea mandat al lui Băsescu.
În malaxorul ei au căzut exclu-
siv persoane ce au antagonizat
Presedinţia şi grupul de in-
terese economice şi politice
din jurul preşedintelui. Socialul
a fost însă mulţumit de “spec-
tacolul cătuşelor” (cum a fost
numit) şi a aplaudat chiar şi în
lipsa pâinii.

Totuşi, nici cel de-al
treilea pas nu a fost deajuns.
Prin plasa Justiţiei (fie datorită
probatoriului insuficient, fie
datorită nealinierii politice a
unor judecători) scăpau în con-
tinuare “comunişti”, “moguli” şi
“corupţi”. Băsescu trebuia să
supraliciteze; să forţeze
prapeţii democraţiei, rămânând
în acelaşi timp în litera ei.
Pasul al patrulea nu putea fi
însă făcut fără un context prop-
ice şi o justificare pe măsură;
iar contextul şi justificarea au
apărut în 2008: criza
economică. Nu este sigur că
fără criza economică din 2008,
lucrurile ar fi arătat altfel, dar
cu siguranţă ea a uşurat mult
drumul spre putere (nelimitată)
a lui Băsescu. De obicei o criza
(fie că este provocată, fie că
este lucrarea hazardului, fie că
este creata în totalitate prin
manipulare şi iluzie) constituie
un prilej excelent pentru ca un
autoritarist să se scuture de
chingile constituţionale şi să
asalteze democraţia în numele
salvarii tarii. Teama este cea
mai buna metoda pentru ex-
polierea de libertăţi, dupa cum
umilinţa este cea mai bună
metoda de a destabiliza
balanţa justiţiei. Socialul – o
buna parte dintre el – a crezut
în imaginea de conducător
aspru, dar drept, chemat să ia
măsuri drastice pentru a salva
“nava” din furtună şi chiar să
se razbune pe cei care (prin
“comunismul” şi/sau prin
“corupţia” lor) o distruseseră
(sau cel puţin o găuriseră).
(Mai grav este că şi o parte a
intelectualilor romani s-au alinit
în spatele lui, precum sobolanii
în spatele cântăreţului din
fluier).

Dupa 2008 şi mai ales
după realegerea din 2009, pe
fondul instabilităţii economice
şi sociale, câtă vreme atenţia
Socialului, dar şi a altor instituţii
era canalizată în alte direcţii,
Băsescu a introdus în Justiţie
calul troian: SRI-ul. În mod ofi-
cial şi în acelaşi timp pe as-
cuns a obţinut în cadrul
CSAT-ului o decizie ce declara
“corupţia” o problema de
siguranţa naţională, o “vulner-
abilitate”. S-a putut astfel justi-
fica intervenţia SRI-ului în (1)
constituirea probatoriului şi în
(2) judecarea cazurilor de
corupţie. Spre ruşinea Justiţiei
(dar mai ales a celor care o
reprezentau la acel moment), o
serie de protocoale au fost
semnate între SRI şi alte părţi
din corpul Justiţiei, protocoale
ce trasau foarte exact cadrul
operativ al intervenţiei (sub nu-
mele de “cooperare” sau “co-
laborare”) SRI-ului: în general
prin restrângeri ale liberarilor şi
drepturilor persoanelor, dar
care prevedeau şi

responsabilităţi ce excedau –
cel putin din punct de vedere
etic – statutul de magistrat, din
partea procurorilor şi a
judecătorilor. Problema majoră
nu este însă existenţa acestor
protocoale, (de care Socialul a
aflat de curând), ci faptul că au
deschis calea legală pentru
abuz. Nu ele în sine sunt (sau
au fost) neconstituţionale, ci
acţiunile care au decurs din
punerea lor în aplicare. (Nota:
Această situaţie este similară
cu modul în care sunt judecate
legile în America. Încă din sec-
olul trecut Tocqueville remarca
faptul că în America nu 
legile sunt declarate
neconstituţionale, ci aplicarea
lor în anumite cazuri particu-
lare, lucru care desigur în final
poate conduce la retragerea
respectivei legi).

Al patrulea pas, cu
consecinţe nu numai imediate
şi punctuale (ele în sine de o
gravitate extremă: vieţi
sfărâmate pe nedrept,
încălcărea drepturilor omului,
etc…), ci şi de lungă durată şi
de profunzime (la nivelul
mentalităţitor şi instituţiilor)
este moştenirea “glorioasă” a
regimului Băsescu. Sistemul
diabolic creat la acel moment
(SRI-Justiţie), menit să dea o
putere sporită unei singure
persoane şi să inhibe puterea
Executivului şi a Legislativului,
s-a dovedit atât de viabil, încât
a continuat să functioneze şi
după ce Băsescu a eşuat în
încercarea de a ajunge cu un
alt vehicol politic (PMP) la put-
ere în 2014. Ceea ce era
înainte un trinom s-a transfor-
mat în binom…

În loc de concluzie. Cine are
puterea?

Înțelegând rolul jucat
de Justiție (de o anumită parte
a ei) în epoca Băsescu (rol
păstrat şi în epoca ce a urmat:
epoca Johannis), dar şi peri-
colul general valabil al deviației
constituționale a Justitiei (de
care am vorbit mai sus), devine
mai limpede ce anume mo-
tiveaza în zilele noastre
Justiția. Pe de-o parte abuzul
de putere în sine este ofertant
pentru orgolii, pe de altă parte
nu mai poate crede nimeni (cel
puțin până acum) în
independența Justiției, câtă
vreme umbra SRI-ul se întinde
pe cotloanele instituțiilor sale.
Pe de altă parte devine la fel
de limpede interesul pe care îl
trezețte Justiția.Temerea este
ca manetele Justitiei (constru-
ite de SRI) pentru fostrul
presedinte au ajuns prin
moștenire indirectă la Johan-
nis. (sfârșit)

●
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„Otevizarea” petițiilor anti fake-news!…„Otevizarea” petițiilor anti fake-news!…

Cezar Adonis
Mihalache

NNu, nu este o cam-
panie împotriva fake-news-
ului! Este o formă
persuasivă, dar și violentă
ca efect în timp și modelele
de aplicare pe care le-ar
putea  genera, al celui mai
clasic boicot comercial. O
altă fațadă a războiului com-
ercial, în care nu fake-news-
ul în sine, ci acuzația de
fake-news devine berbece
de luptă.

Este o formă de
război comercial mult mai
ieftină decât achiziția forțată
a adversarilor de pe piață,
decât risipirea de resurse
pentru inserarea și
menținerea unui dumping al
prețurilor care să scoată
concurența din „joc”. Și mai
ales, este o armă care nu
poate intra sub lupa variilor
consilii ale concurenței.
Pentru că, evitând crearea
de monopoluri, de pro-
movarea de dumping-uri, de
reclame care se încalce
normele concurențiale ori
inserarea unor campanii de
manipulare prin prețuri „psi-
hologice” (de la virgula
zecimală în preț la ofertele
de tip „doi în unul”), dar și
restul arsenalul „clasic” al

războaielor comerciale,
chemarea societății „civice”
la boicoturi în numele fake-
news-ului poate asigura
eliminarea de pe piață a
„adversarilor” fără nici o
posibilitate de control real al
acuzațiilor.

De altfel, forma în
care s-a rostogolit această
așa-zisă „campanie contra
fake-newes-ului” scoate la
iveală monstruozitatea pe
care prea neasumata
invitație la apărarea unui
presupus interes rațional se
poate transforma într-un
adevărat cal troian.

Campania a vizat
două televiziuni „latrinare”.
Două oficine dezgustătoare,
într-adevăr. Sordide, mizer-
abile, lamentabile… Dar
este oare suficient pentru a
accepta să  închidem ochii
în fața unei agresiuni la
adresa libertății de expri-
mare, bătând din palme im-
itativ la inițiativa unui, deja,
stereotip, iată, folosit ca
armă peste ceea ce văd și
înțeleg masele?

În numele fake-
news-ului promovat de niște
televiziuni, campania se
adresează, nu demontării
oricăror acțiuni de manipu-
lare, de falsuri în media, ci
solicită sponsorilor să taie
veniturile televiziunilor în

cauză! Or, unde mai este
libertatea economică în
situația în care se forțează
anumite companii să treacă
la cenzura economică în nu-
mele „principiilor” decise de
alții?…

Realitatea este că
orice campanie antifake-
news devine discutabilă din
momentul în care, de la
lupta împotriva fenomenului
(o luptă care ar trebui să
vizeze educarea publicului
pentru a învăța să
discearnă adevărul, for-
marea unui public cult din
punct de vedere economic,
social, civic, capabil să-și ia
singur deciziile, să-și facă
singur alegerile, inclusiv de
consumator) este centrată
pe ținte reliefate.

Cine a decis că
fake-news-ul este doar
apanajul celor două televiz-
iuni? Sau că acolo are
forma cea mai periculoasă?
Or, aruncând mortul în
curtea a doi paria, alți dez-
informatori și manipulatori
scapă de sub reflectorul
civic?

Asta în situația în
care am vorbi într-adevăr de
o intenție sinceră a cam-
paniei de a elimina fake-
news-urile din mass-media!
Pentru că, în realitate,
vizate nu sunt cele două

televiziuni, ele sunt doar de
mijloace de rostogolire, ci
anumite firme din piață.
Căci, în momentul în care
acestea nu vor asculta
„glasul” civic al campaniei
(devenită suspect de virală
în câteva zile, cu mii de
semnături, ceea ce denotă
că dezgustul și ura la
adresa a două televiziuni
poate distrage total atenția
de la rațional), acțiunea se
va îndrepta spre boicotarea
directă a firmelor care nu au
vrut să sugrume sursele
economice ale televiziunilor
la solicitarea semnatarilor
petiției.

Și mai este un as-
pect care arată cat de
vulnerabilă a devenit soci-
etatea… Mii de semnături în
sprijinul unei campanii nea-
sumate clar de cineva!… O
inițiatoare din neant
(aparent) și vehicularea nu-
melui site-ului de petiții on-
line (dar care este doar o
„gazdă”) au fost suficiente
pentru a nu-i face pe sem-
natarii de petiții, altminteri
extrem de vigilenți când li se
cer datele personale prin
alte părți!, să semneze fără
să-și pună măcar o între-
bare. (În schimb, în petiție
apar numele țintelor din
spatele celor două mascote
vânturate, firme extrem de

active pe piață).
Atenție, dară! Pentru

că, într-o astfel de mentali-
tate, s-ar putea ca bu-
toanele telecomenzii să
devină inutile… Iar mâine s-
ar putea să ne uităm după
„diversitatea” de azi de tele-
viziuni, fie ele și lamenta-
bile, „otevizate”, doar să
avem ce să mai „butonăm”.
Pentru că, mai repede ca o
televiziune să devină sută la
sută o sursă de fake-news,
mai ușor se poate distor-
siona sensul și mesajul
petițiilor online ca arme ale
societății civice. Arme pe
care societatea le tot as-
cute, îndreptându-le însă în
direcția greșită, spre sine…

Or, mai este doar un
pas până la diseminarea în
societate a fenomenului de
„fake-fake-news-uri”, iar noi
nu l-am înțeles complet nici
măcar pe acela la care
asistăm acum!…
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DDupă cum se
prezintă situația în statistici,
românii vor avea parte în
următorii ani de guvernarea
aceleiași clase politice,
criminale și  corupte care nu
le reprezintă interesele. In-
fernul politicii românești
este stăpânit de cloaca
penală care deja s-a
poziționat reciclabil pentru
următoarele alegeri,  dis-
imulând cu perfidie grija
pentru nevoile cetățeanului
în spiritul cel mai pur al
demagogiei. Aceste scursori
lacome și distrugătoare
pentru care trădarea de
țară, furtul din avutul
național și promovarea
legilor anti-românești,
reprezintă principalele mi-
jloace cu care operează
pentru a nu își pierde averile
și funcțiile. Eu, personal,
dacă  aș vrea să votez cu
un candidat independent,
care nu a avut tangență cu
politica infamă,  respectivul
cu siguranță n-ar mai prinde
turul doi de scrutin, fiindcă
aranjamentele deja sunt
făcute ca să câștige
candidații partidelor care au
mai fost la guvernare.

Drept urmare, nu
îmi mai rămâne nici o

opțiune. Mi-e scârbă de
românii care se ceartă între
ei, luându-le apărarea pe-
nalilor politici, situați de o
parte și de alta a taberei,
fiindcă atât puterea cât și
opoziția sunt pilonii
aceluiași sistem mafiotizat
care a condus România
timp de trei deceni. Indifer-
ent că provin din haznaua
PSD, PNL, PDL, PMP,
UDMR, ALDE, USR, PC,
PP și alți traseiști și

tehnocrați, TOȚI SUNT LA
FEL! Cât de ticăloși pot fi
acei români ( doar cu nu-
mele)  care  își vând  singu-
rul drept cetățenesc  pe
care îl au în schimbul unor
avantaje insignifiante.
Merită oare să compromiteți
viitorul urmașilor voștri pen-
tru un pix, o găleată, un kilo-

gram de zahăr și un litru de
ulei? Dacă așa  credeți,
înseamnă  că vă meritați
soarta nenorocită. Păcat de
cei care  doresc  o schim-
bare în bine și nu primesc
sprijinul necesar,  fiindcă voi
lașilor sunteți o piedică în
calea celor care luptă  pen-
tru instaurarea normalității
în România.

Cel mai mare
dușman al României este
infama clasă politică care

acaparat toată puterea și
influența asupra societății
românești datorită atitudinii
de neimplicare și nepăsare
a cetățenilor pentru propria
lor bunăstare. O țară în care
a ajuns ca politicenii cu nu-
meroase dosare penale la
activ să se plângă de
abuzurile justiției  înainte de

a fi trași la răspundere în
conformitate cu rigorile legii,
este o țară pierdută, lipsită
de orice șansă a schimbării
în bine. Nu uite tu românule
trădător aflat în sprijinul
unei părți  sau  alteia  a bar-
icadei clasei politice că
această trădare îi va costa
scump pe urmașii urmașilor
tăi.

Nu uita, românule
trădător, că toatea acestea
ți se vor întoarce împotrivă

la un moment dat.
Dominația oligarhiei politice
axată pe servirea propriilor
interese cât și pe cele ale
cercurilor oculte care i-au
sprijinit la putere, a  subju-
gat societatea extinzând
corupția la toate nivelele,
astfel au ajuns ei să acu-
muleze tot capitalul bănesc

făcând ca țara să nu se mai
dezvolte.  Impactul corupției
a anihilat orice formă de
protest eficient la nivel civic,
făcând ca acest  fenomen
distrugător să nu poată fi
eradicat. Elita politică
românească, o veritabilă
caracatiță mafiotă, își
asigură longevitatea prin
procedee funcționale ne-
ortodoxe recurgând adesea
la  manipularea electoratului
care devine unealta cea mai
fidelă și eficientă în atin-
gerea obiectivelor menținerii
puterii  lor excesive.

În România
democrația servește drept
surogat puterii discreționare
de care se bucură infamii
clasei politice. Această
gravă stare de lucruri va
persista la nesfărșit,
deoarece un grup de oa-
meni, minoritari, au putere
de decizie asupra majorității
care se lasă condusă,
lipsită fiind  de interesul unei
schimbări  pozitive,  făcând
imposibilă apariția unei
clase politice autentice.
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