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Comisia Europeană condamnă violenţele din Bucureşti

Protejaţi demonstranţii
şi jurnaliştii
Comisia Europeană a condamnat agresiunile atribuite
forţelor de ordine din România împotriva jurnaliştilor,
evidenţiind că este „important” ca angajaţii companiilor media să îşi poată desfăşura activitatea.
Comisia Europeană a condamnat agresiunile forţelor de
ordine din România împotriva
echipei postului public austriac ORF în cursul protestelor
desfăşurate vineri după-amiază în Bucureşti.
„Este important ca reprezentanţii presei să îşi poată desfăşura activitatea”, a declarat
luni, conform ORF, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.
Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a condamnat violenţele produse la Bucureşti
şi aşteaptă clariﬁcări din partea României după ce jurnalişti austrieci au fost agresaţi
de forţele de ordine în timpul
protestelor desfăşurate vineri.
„Condamnăm puternic violenţele de la Bucureşti, în cursul
cărora au fost răniţi mulţi demonstranţi şi jurnalişti. Aşteptăm clariﬁcări. Îi doresc
recuperare rapidă cameramanului ORF care a fost rănit”, a
transmis Sebastian Kurz prin
Twitter.
Postul public austriac ORF
a transmis o notă de protest
după ce unii jurnalişti au fost
agresaţi de agenţi ai forţelor
de ordine în cursul mitingului
desfăşurat vineri în Bucureşti.
„În cursul confruntărilor între forţe speciale ale poliţiei şi

demonstranţi violenţi, un cameraman ORF a fost bătut, iar
corespondentul ORF Ernst Gelegs abia a scăpat de loviturile
unui agent al forţelor de ordine
care avea scut (...)”, a transmis
postul austriac.
Directorul general ORF, Andreas Wrabetz, a denunţat o
situaţie „inacceptabilă” pentru
un stat membru al Uniunii Europene.

Cine este în spatele
violenţelor?

Şi asociaţiile românilor din
Europa au condamnat violenţele de vineri, subliniind că
doresc să aﬂe cine a fost, de
fapt, în spatele campaniilor de
instigare la violență.

Ambasada Israelului:

Turiști israelieni,
bătuți de jandarmi

Ambasada Israelului la București a
anunțat ieri, că patru turiști israelieni au
fost agresați de forțele de ordine, la protestul de vinerea trecută din Piața Victoriei, cu
toate că aceștia au arătat pașapoartele. Cei
patru vor depune plângere penală împotriva agresorilor.
„Cu privire la incidentele în care au fost
implicați patru turiști israelieni vineri seară,
ambasada Statului Israel comunică următoarele: având în vedere dovezile pe care le avem
în acest moment, se pare că turiștii israelieni,
nevinovați, s-au aﬂa foarte aproape de locul
unde s-au petrecut incidentele violente de vineri seara, în timp ce mergeau cu un taxi, de
la jotel, către un restaurant din București. Au
fost opriți, trași afară din mașină, și în ciuda
faptului că au arătat pașapoartele străine și au
explicat că nu au nimic de a face cu evenimentele în curs, au fost bătuți de către forțele de ordine. Considerăm acest incident ca ﬁind inacceptabil și extrem de serios. Turiștii israelieni
care au avut de suferit de pe urma intervenției
brutale vor depune plângere penală împotriva
agresorilor”, se arată într-un comunicat de presă al Ambasadei Israelului în România. 

„FADERE
(Federația
Asociațiilor de Români din
Europa) solicită imperativ
instituțiilor abilitate din România, urgentarea procedurilor de
depistare a persoanelor care au
provocat violențele din 10 august. De asemenea, dorim să
știm cine a fost în spatele campaniilor de instigare la violență,
începute cu câteva luni înainte
pe rețelele de socializare și în
unele cazuri prin vizite făcute comunităților din diaspora.
Credem în continuare că românii din diaspora au învățat
în anii petrecuți în alte țări sa
ﬁe civilizați, profesioniști, și să
respecte regulile democrației”,
precizează FADERE, printr-un
comunicat de presă.
Sursa citată a mai subliniat că solicită președintelui

Klaus Iohannis, premierului
instituțiilor statului să creeze
o strategie astfel încât românii
să nu mai plece din țară pentru
un trai mai bun. De asemenea,
reprezentanții FADERE roagă
clasa politică să nu mai folosească diaspora „ca monedă de
schimb în luptele interne”.
„Avertizăm că dacă acest lucru nu se va intampla cat mai
repede cu putință, țara noastră
este în pericolul de a rămane
doar cu bugetarii și asistații
social, fără forță de muncă.
În plus, riscăm ca milioanele
de români care încă mai gândesc să se întoarcă acasă, să
ﬁe atât de dezamăgiți încât să
nu-și mai dorească acest lucru”, a declarat Daniel Țecu,
președintele FADERE. 

Recentele violențe au afectat unitatea națională
și reputația ţării

Mesajul Casei Regale
Principesa Margareta, Custodele Coroanei, spune, într-un mesaj
publicat ieri, că recentele violențe
din București au afectat unitatea națională și reputația noastră
internațională, mai ales în condițiile
în care România va prelua în curând
președinția Consiliului Uniunii Europene.
„Avem libertatea să credem ce
vrem ﬁecare despre recentele violențe
din București, dar putem ﬁ unanimi
în convingerea că ele au afectat unitatea națională și reputația noastră
internațională. Aceasta doar cu câteva
luni înainte ca țara noastră să asume
președinția Uniunii Europene. Niciun
om cu inimă din această țară nu poate ﬁ
bucuros să vadă cum ne facem rău nouă
înșine”, se arată în mesajul publicat luni
pe site-ul Familiei Regale.
„Regele Mihai și cu mine am cunoscut bine, în ultimii treizeci de ani, ce
înseamnă să mergi prin lume pentru a
susține cauza țării tale și să ﬁi primit cu
un zâmbet ironic. Românii care trăiesc
departe de patrie simt o datorie față de

ea și de concetățenii de acasă. Lor le
lipsește România și își doresc să contribuie, cu demnitate, la prosperitatea
ei. Datoria noastră este să îi primim cu
respect și să îi încurajăm să-și îndrepte
buna intenție în direcții constructive.
Dreptul de a ieși în stradă și de a-ți face
cunoscute aspirațiile civice este de neatins. El nu are nimic de-a face cu agresivitatea, ci cu speranța și cu libertatea.
Violența nu este niciodată acceptabilă. Chiar dacă cei care dau dovadă de
brutalitate sunt puțini, ei pot distruge
complet rostul vocii publice”, continuă
Custodele Coroanei.
„Când românii l-au condus pe Regele Mihai pe ultimul drum, felul în care
sutele de mii de oameni s-au comportat
unii cu alții, în acele zile, a uimit întregul continent. (...) Prin dialog civic, cu
idealismul tinerilor români și cu energia și resursele diasporei, cu dragostea
tuturor românilor față de țara noastră
putem să ne clădim un viitor mai bun
pentru familiile noastre și să impune respectul Europei pentru națiunea
noastră”, se încheie mesajul.

Concordia şi justiţia
urmare din pagina 1
După ce urnele au vorbit, toate premisele
indicau o guvernare fără probleme. Or, tocmai
de aici lucrurile au început să deraieze, cu
bună ştiinţă, spre o dictatură a majorităţii, un
pericol mortal pentru societate. În momentul în
care un partid sau o coaliţie de partide câştigă
alegerile, ele preiau guvernarea în baza unui
mandat acordat de cetăţenii care i-au votat.
Acest mandat nu este însă un cec în alb pe care
pot să-l folosească după cum îi taie capul. Majoritatea câştigătoare are obligaţia să guverneze
în interesul întregii societăţi (deci şi a celor
care nu au votat deloc, spre exemplu). „Interes
public” este gravat pe acel mandat acordat de
cetăţeni şi acest „interes public” trebuie să ﬁe
busola după care se orientează o bună guvernare. Administrarea ţării, în interesul cetăţenilor ei, reprezintă un privilegiu pentru orice
politician - nu o obligaţie, nu un sacriﬁciu, nu
o slujbă bine plătită, başca o pensie specială.
Această onoare de a guverna pe care o capătă
nişte cetăţeni a fost pervertită: „am câştigat
alegerile, facem ce vrem noi, restul nu contează”; „nu aţi fost la vot, ciocul mic!”; „avem
majoritatea, deci mucles!” De cealaltă parte,
opoziţia şi partizanii ei pot sancţiona prin
proteste şi alte mijloace democratice derapajele
guvernării, dar nu pot forţa căderea unui regim
legitim prin mijloace ilegitime.
Guvernarea presupune şi o bună mediere a
intereselor uneori divergente din societate. Favorizarea unora în defavoarea altora va da naştere la conﬂicte, care se vor ampliﬁca în timp.
Acest lucru s-a petrecut în ultimii doi ani prin
forţarea modiﬁcării legilor justiţiei, iar opinia
publică a reacţionat vehement şi cu perseverenţă. Un semnal clar că românii percep justiţia ca
principala cale prin care statul poate ﬁ eradicat
de corupţi, că această molimă socială care este
corupţia reprezintă principala piedică în calea
prosperităţii, a modernizării ţării.
Punctul în care guvernarea s-a desprins,
cred, ireversibil de aşteptările majorităţii românilor s-a petrecut în seara zilei de vineri, 10
august, când un protest paşnic a fost „dinamitat” cu premeditare chiar de către autorităţi,
care înţeleg prea bine esenţa acestor proteste.
Acţiunile violente ale jandameriei asupra manifestanţilor paşnici, lăsarea provocatorilor să-şi
facă de cap în mulţime, deşi la alte proteste au
fost extraşi promt şi elegant, folosirea excesivă a forţei, a gazelor şi a pulanelor din dotare
arată întoarcerea organelor statului la practicile
neo-bolşevice ale anilor 90. Doar bolşevicii,
naziştii, regimurile totalitare folosesc „organe
represive” împotriva propriului popor şi nu
recunosc un drept fundamental: dreptul la protest. Din fericire, încă democraţia funcţionează. Parchetul Militar s-a autosesizat şi a deschis un dosar penal unic în care vor ﬁ cercetaţi
jandarmii care au comis agresiuni şi, sper, acei
lideri care au coordonat întreaga operaţiune.
La fel, „turbulenţii profesionişti” pot ﬁ identiﬁcaţi cu uşurinţă din zecile de mii de ﬁlmări şi
fotograﬁi şi apoi, traşi la răspundere.
În „cetatea” noastră România, concordia
zace pe marginea şanţului cu oasele rupte şi
dinţii scoşi. Aproape că nu a fost regim politic
în ţara asta care să nu-i tragă un cap în gură, de
parcă buna înţelegere dintre români reprezintă
un pericol la adresa păcii mondiale. Mântuirea
noastră ca naţiune nu se poate realiza decât
prin „bună înţelegere”, altfel suntem pradă sigură pentru lupii care pândesc, dar nu uitaţi că
„această concordie nu este realizabilă în niciun
fel fără justiţie.” 

