INTERVIU

Traian Bãsescu: “Eu sunt un prieten al SUA,
dar nu am fost niciodatã un duºman al Rusiei!”

Pe parcursul campaniei electorale pentru Referendum, ca ºi dupã aceea, postul de radio “Vocea Rusiei” a
avut mai multe atacuri la adresa preºedintelui suspendat Traian Bãsescu. La rândul lor , o serie de analiºti
ºi jurnaliºti au preluat ºi dezvoltat în dezbaterile din România aceste teme, ceea ce l-aa determnat pe Traian
Bãsescu sã-ii acuze public cã “primesc instrucþiuni” de la postul de radio rus. Conducerea radioului moscovit a replicat ºi ea, oferindu-ii liderului român un drept la replicã, pe care preºedintele Bãsescu nu a ezitat sãl acorde. Drept urmare la Bucureºti a sosit Serghei Bereþ, redactorul ºef al redacþiei Mass-m
media
Internationale de la Vocea Rusiei, cãruia preºedintele Traian Bãsescu i-aa acordat un interviu. Publicãm integral conþinutul discuþiei dintre jurnalistul rus ºi ºeful statului român, având în vedere cã sunt clarificate cu
acest prilej o serie întreagã de aspecte absolut necesare atât pentru intervenþiile fãcute anterior de postul de
radio moscovit, cât ºi mai ales pentru normalizarea raporturilor româno-rruse.
Serghei Bereþ: Excelenþa Voastrã, vã
mulþumesc pentru posibilitatea oferitã de
a veni la dumneavoastrã ºi de a vã putea
pune niºte întrebãri.
Traian Bãsescu: Eu vã mulþumesc pentru
efortul pe care l-aþi fãcut sã veniþi la
Bucureºti.
Serghei Bereþ: Trebuie sã vã spun cã
Ambasada României la Moscova m-a ajutat foarte mult ca sã pot veni aici.
Excelenþa Voastrã, unul dintre motivele
pentru care vã solicit acest interviu este
reacþia dumneavoastrã faþã de publicaþiile companiei Vocea Rusiei când aþi spus,
îmi permit sã citez: „Fac un ultim apel
cãtre mass media, încetaþi sã induceþi
poporul în eroare. Am vãzut foarte mulþi
analiºti, printre care ºi profesori, ºi mulþi
ziariºti care în mod consecvent primesc ºi
aplicã instrucþiunile de la radio Vocea
Rusiei”.
Traian Bãsescu: Aºa este. Postul dumneav-
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oastrã de radio a dezinformat, cel puþin postul în limba românã, ºi mai ales, dacã aºa
cum mi-aþi spus, sunteþi un post de stat care
pe fond ar trebuie sã aibã prima grijã legatã
de corecta informare cred cã remarca mea a
fost binevenitã ºi vã dau câteva exemple.
Iatã ce spuneaþi pe data de 24 iulie: „Vocea
Rusiei puncteazã cã preºedintele suspendat
ar fi fost susþinut de cancelariile europene
deoarece este un exponent al politicilor de
austeritate economicã promovatã de
Germania. Tot pe 24 spuneaþi cã preºedintele român ar fi slujit cu loialitate intereselor
americane. Dintr-o datã douã minciuni întro singurã zi. Putem continua: pe date de
31.07 postul de radio afirmã cã pactul dintre
preºedintele României ºi premierul ungar
Viktor Orban ar viza acordarea autonomiei
teritoriale pentru regiunile locuite de unguri.
Este o altã minciunã pe care a promovat-o
postul dumneavoastrã de radio. Altã minciunã: PPE este prezentat ca garant al angaja-

mentului de a se acorda aceastã autonomie
þinutului secuiesc. Altã minciunã pe 6
august: Vocea Rusiei acuzã România de
paºaportizarea Republicii Moldova ºi induce
percepþia cã Bucureºtiul va acorda cetãþenie
moldovenilor în scop electoral ºi la presupusa comandã a actualului preºedinte suspendat. Putem continua aici în toate articolele cele spuse de dumneavoastrã ºi dacã
vreþi cred cã este corect sã-mi acordaþi posibilitatea unui drept la replicã pe aceste teme.
Serghei Bereþ: Exact acest lucru voiam ºi
noi sã-l facem: sã ascultãm pãrerea dumneavoastrã faþã de aceste probleme care
au fost atinse de noi.
Traian Bãsescu: Vã mulþumesc mult ºi
vreau sã ºtiþi foarte clar un lucru: eu fac o
clarã distincþie între un post de radio, fie el ºi
de stat, ºi guvernul care îl finanþeazã. Eu nu
consider cã aceste afirmaþii pot fi mãcar gândite de guvernul Federaþiei Ruse. Ele sunt
afirmaþii ale unor ziariºti independenþi chiar

