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„Nu poți merge pe vină colectivă la Ditrău, din cauza unui preot exaltat”

Critici şi apeluri la calm

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis ieri
un mesaj locuitorilor comunei Ditrău, cărora le cere să
rămână calmi, să nu se lase
manipulați și să nu accepte
nicio formă de extremism.
Traian Băsescu critică dur
propaganda UDMR.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ieri că
în cazul de la Ditrău nu poate
fi pusă o etichetă pe întreaga
comunitate.
„Noi am avut încă de miercurea trecută o reacție corectă în
ceea ce privește situația din Ditrău, și parlamentarii noștri din
zonă și organizația națională,
prin care am respins orice formă de propagare a urii și am
spus că trebuie să ne calmăm,
să păstrăm normalitatea și să nu
permitem nicio formă de extermism. Mă surprinde că o parte a
presei și anumiți politicieni amplifică această poveste, fiindcă
în momentul în care sunt 150
de oameni nu poți pune eticheta
pe o întreagă comunitate și nu
poți merge pe direcția vinei colective la Ditrău, din cauza unui
preot exaltat și a unor persoane
care au o poziție care nu poate fi acceptată și susținută. Le
transmit locuitorilor din Ditrău
să rămână calmi, să nu accepte
manipularea și nicio formă de
extremism”, a spus Kelemen.
Liderul UDMR a susținut că
nu trebuie învinovățită întreaga
comunitate din Ditrău, avertizând că dacă cineva merge
pe varianta că maghiarii sunt
extremiști, că UDMR este extremist, greșește fundamental.
„Nu va găsi nimeni în programul nostru și nici în declarațiile
noastre că am susține așa ceva.
Fenomenul este mult mai complex și trebuie excluse din start
aceste forme de excludere și
resping categoric vina colectivă, care nu duce nicăieri. Poate avem de-a face cu un patron
mai lacom, mai dur, pe de-o
parte, iar de cealaltă parte avem
niște oameni lezați, dar nu este
caracteristic ceea ce s-a întâmplat pentru întreaga comunitate
și deloc pentru UDMR. Cei doi
muncitori din Sri Lanka nu sunt
migranți ilegali, ei au venit cu
acte în regulă să muncească,
e nevoie de forță de muncă și
sunt bineveniți”, a menționat
președintele Uniunii.

Meleşcanu se retrage
de la şefia Senatului

Vlad Alexandrescu,
posibil candidat
Senatorul USR Mihail Radu (foto) a anunțat
ieri că partidul a decis să meargă pe propriul
candidat pentru șefia Senatului, anume Vlad
Alexandrescu. El a adăugat că așteaptă să
vadă „cum vor juca” liberalii.

Traian Băsescu,
critici dure

În ceea ce privește declarațiile
fostului președintele Traian Băsescu, despre situația din Ditrău și despre UDMR, Kelemen
Hunor le respinge categoric.
Fostul preşedinte al României a precizat că în cazul de la
Ditrău, în care doi sri-lankezi
au fost refuzaţi de comunitate,
vina ar aparţine propagandei
UDMR. Băsescu spune că în
acelaşi mod se procedează şi cu
românii.
Ungurii sunt un popor complexat şi nu îi suportă pe cei de
lângă ei. Iar de acest lucru nu
este vinovată nici presa de la
Budapesta, nici Fidesz, partidul
lui Orban, nici Jobbikul extremist, ci este rezultatul politicii
UDMR”, a spus Băsescu. Liderul PMP crede că şi românilor
li se aplică acelaşi tratament,
iar acest lucru se întâmplă de
când la conducerea UDMR a
venit Kelemen Hunor. „Vreau
să vă fie foarte clar, tratamentul pe care l-aţi văzut la cei
doi sri lankezi este tratamentul care se aplică românilor de
către minoritarii maghiari din
administraţie. Deci, acelaşi tratament se aplică românilor. Iar
radicalizarea populaţiei a fost
stimulată de când la conducere
UDMR-ului a venit Kelemen
Hunor, care este un antiromân
convins”, a precizat Băsescu.
Reacţia liderului UDMR:
„Dacă fostul președinte consideră UDMR ca fiind extremistă, înseamnă că a rămas același
Petrov care, în toată cariera lui
politică, a dezbinat societatea
și a propagat ură, a mințit o
țară întreagă și cred că Traian
Băsescu ar trebui să se oprească. După ce ai fost turnător al
Securității, după ce ai fost un
om care ai ascuns adevărul și
așa ai câștigat două mandate de
președinte, ar trebui să taci și să

începi să îmbătrânești frumos,
deși nu este ușor. Cine este
acest Petrov să vorbească despre maghiari spunând că sunt
complexați, să vorbească despre UDMR în acești termeni?
Este o altă formă de extremism,
de a propaga ură, ceea ce face
Băsescu”.

Discriminare
şi rasism

Peste 300 de persoane au
participat, sâmbătă, la Căminul
Cultural din Ditrău, la o adunare populară unde s-a discutat situația angajării celor doi
cetățeni din Sri Lanka la brutăria din comună. Oamenii au
insistat că nu vor emigranți în
satul lor.
Firma are peste 90 de
angajați, din care 18 sunt localnici, din Ditrău, iar restul din
zonă, iar pentru că mai aveau
nevoie de personal și nu găseau
au adus doi muncitori din Sri
Lanka, cu acte în regulă. Localnii s-au revoltat incitaţi şi
de preotul romano-catolic din
localitate.
Oamenii susțineau că le e
teamă ca la ei în comună „să nu
vină un val de migranţi”, care
să le impună cultura lor şi să le
pună în pericol siguranţa.
Biro Karoly, preotul din Ditrău care s-a pus în fruntea celor care se opuneau angajării
celo doi srilankezi la brutărie,
se căiește. Totuși, nu pentru
poziția avută, ci pentru că n-a
ascultat de cuvântul superiorului, arhiepiscopul catolic de
Alba Iulia care l-a avertizat că
problema aceasta nu este de
competenţa sa.

Îngrijorare în Sri
Lanka

Scandalul rasist din Ditrău
a provocat îngrijorare în Sri

Lanka, atât în rândul familiilor celor doi brutari, cât și în
cazul reprezentanților firmei
locale de forță de muncă, care
au contactat firma parteneră
din România specializată în recrutarea de muncitori din Asia,
pentru a se interesa dacă cei doi
singalezi sunt în pericol, a relatat site-ul Digi24.ro
„Au vrut să știe dacă sunt în
siguranță muncitorii. Dacă se
întâmplă ceva cu ei, noi trebuie să dăm explicații, să spunem
ce demersuri am făcut ca să îi
protejăm.
Într-un astfel de caz (dacă se
agrava situația, muncitorii erau
bătuți etc.), am fi putut să ne
pierdem acreditarea. Partenerii
noștri din Sri Lanka puteau fi și
ei penalizați”, a declarat, pentru
Digi24.ro, Corina Constantin,
directoarea firmei specializată
în recrutarea, pe plan local, a
forței de muncă din Asia.

Cât câştigă cei doi

„Pentru că munca într-o fabrică de pâine presupune și ture
de noapte și ore suplimentare,
ei iau undeva în jur de 2.100
de lei, la final de lună. Cu toate
aceste sporuri”, a estimat Corina Constantin, care a precizat
că în Sri Lanka salariul e „în jur
de 70 de dolari pe lună”.
Patronii brutăriei din Ditrău
au precizat, la rândul lor, pentru
Digi24.ro, că angajații lor „sunt
plătiți foarte bine”. Reprezentantul firmei de recrutare a precizat că, deși nu crede că există
diferențe salariale, muncitorii
asiatici au cazarea plătită.
„Ei au pachete diferite, colegii români nu au partea de cazare”, a spus Corina Constantin.
De asemenea, muncitorii
străini din Asia beneficiază, la
finalul contractului, de zbor retur către țara de destinație plătit
de compania recrutoare. n

„Am avut discuţii în cadrul grupului parlamentar de la Senat şi am decis că vom susţine un
candidat, este vorba de senatorul Vlad Alexandrescu, care va fi candidatul nostru la preşedinţia
Senatului”, a spus senatorul Mihail Radu.
Întrebat dacă USR nu ar fi maximizat șansele
PNL susținând-o pe Alina Gorghiu, iar în acest
fel, să reducă șansele candidatului PSD că „nu e
vorba de a maximiza șansele”.
„Deocamdată, este vorba de a arăta că avem
oameni capabili să ocupe a doua funcție în stat
și așteptăm să vedem cum vor juca cei de la PNL
pe acest subiect”, a completat el.
Senatorul USR a precizat că datoria USR este
să arate românilor că există în partid „oameni
mult mai capabili decât ce au văzut până acum să
fie preşedinţii Senatului. Ăsta e obiectivul principal”. Și președintele USR, Dan Barna, a spus că
„se deschide o perioadă de negocieri, asta e”.
Teodor Meleșcanu a anunțat, luni, că a luat
decizia de a se retrage din funcția de președinte
al Senatului, chiar dacă nu a fost încă publicată decizia CCR, prin care se admite sesizarea
de neconstituționalitate a alegerii sale la șefia
Senatului. n

Un pacient ieșit de o oră
din operație

S-a aruncat pe geam
Un bărbat de 57 de ani a murit ieri aruncându-se de la etajul al doilea al Spitalului
din Huși, la o oră după ce ieșise din operația
în care îi fusese amputat un picior. Polițiștii
și conducerea unității medicale au deschis
anchete.
Bărbatul de 57 de ani fusese internat în urmă
cu trei zile, iar luni a fost operat și i-a fost
amputat un picior din coapsă. La o oră după
intervenția chirurgicală, bărbatul s-a aruncat de
la etajul al doilea al spitalului.
„Ceea ce știu este că fusese scos din sala de
operație în urmă cu o oră, era în ATI, monitorizat. Asistenta a ieșit două minute din salon și
când s-a întors nu l-a mai găsit. Geamul micuț
din salon era deschis. Din nefericire a căzut de la
etajul 2, cumva de la înălțimea etajului 3, pentru
că avem un demisol înalt. Avea un picior amputat
din coapsă, era internat de trei zile”, a declarat,
pentru Mediafax, Lucia Rotaru, managerul Spitalului Huși. O echipă medicală a declarat decesul
bărbatului și a fost deschisă o anchetă internă.
„Pentru noi nu are nicio explicație ce s-a întâmplat. Era cooperant, treaz, era sub analgezice, nu
sedative, era liniștit”, a precizat Rotaru.
Și Poliția face cercetări, fiind deschis un dosar
penal pentru ucidere din culpă. „Se fac cercetări
pentru a se stabili cum s-a produs nefericitul
eveniment, în acest caz fiind deschis și un dosar
penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a declarat Bogdan Gheorghiță,
purtător de cuvânt al IPJ Vaslui. n

