EDITORIAL

Regulile
Clubului

Aºadar, Traian Bãsescu s-a întors la Cotroceni. Logic ºi, deci, previzibil.
De vreme ce condiþia “50+1” fusese pusã pe tapet din momentul unu,
lucrurile se definiserã clar pentru orice om cu mintea limpede ºi scaun la
cap. Cum însã USL era pe val, cu marile speranþe aferente ºi procedurile
deja demarate, devenea greu de presupus cã va opri motoarele. Aºa cã a
continuat asaltul, omiþând totuºi esenþialul, ºi anume punerea în gardã a
partenerilor externi, ca sã nu spun chiar consultarea acestora, înainte de
declanºarea manevrelor de suspendare a ºefului statului. Or, aceastã
imensã eroare – pe care le-a semnalat-o ºi Ion Iliescu! - avea sã le fie
fatalã, cu atât mai mult cu cât venea ºi dupã substituirea lui Traian
Bãsescu la reuniunea Consiliului European, unde primirea lui Victor
Ponta a fost, indiscutabil, rece. Altfel spus, jocul era practic pierdut ºi în
þarã, ºi afarã chiar înainte de chemarea alegãtorilor la urne. Care au
venit, într-adevãr, în numãr neaºteptat de mare la mijloc de varã, presaþi
ºi de crizã, de austeritate ºi de iluzia cã demiterea lui Traian Bãsescu ar
putea atrage miracolul ca peste România sã curgã brusc lapte ºi miere.
Ei, aº! Suntem parte efectivã, concretã, a UE, care uniune se confruntã cu
cele mai dure situaþii economice de la înfiinþare, cãutând soluþii de salvare
a monedei euro ºi a Greciei,Spaniei, Portugaliei ºi nu numai. Or, atâta
timp cât toate membrele UE - inclusiv Germania, Anglia ºi Franþa - sunt
obligate la un regim drastic de austeritate, e de la sine înþeles cã nici la
noi nu putea fi altfel. Cum nici nu e! Trebuie sã înþelegem, deci, mãcar
acum, cã intrând în acest club, pentru cã ne-am dorit, firesc, sã facem
parte din el, e musai sã îi respectãm ºi regulile. Cu stricteþe! Lucru valabil ºi pentru condiþia noastrã de membri ai NATO, de parteneri strategici
ai Statelor Unite ºi de þarã de graniþã a UE, ceea ce ar trebui sã excludã
definitiv orice întrebare retoricã sau insinuare privind „amestecul în treburile noastre interne”. Treburile noastre nu mai sunt de mult doar ale
noastre, ci ºi ale Europei ºi ale Alianþei Nord-Atlantice, iar Traian
Bãsescu, fie ºi contestat sever de aceste 7,4 milioane de voturi, a fost ºi
continuã sã fie un garant devotat al obligaþiilor asumate de România,
deci de noi toþi, faþã de aceºti parteneri. De aceea s-a ºi bucurat de sprijinul decisiv al UE ºi NATO, al Berlinului, Londrei ºi Washingtonului. În
acelaºi timp însã, campania sa a fost puternic susþinutã ºi de PPE, familia politicã europeanã în care el ºi-a dus partidul, în timp ce, de partea
cealaltã, familia socialiºtilor europeni a fost mult mai timidã, ca sã nu mai
vorbim ºi de ALDE, care mai degrabã a ignorat liberalii de la Bucureºti
! Or, sub aceste auspicii intrãm practic în campania electoralã pentru
parlamentare, în care marea bãtãlie se va da, practic, între PD-L (plus
sateliþii) ºi PNL, pentru legitimarea dreptei româneºti, în timp ce pe stânga PSD-ul nu mai are rival. Iar pânã se va încinge lupta electoralã, vom
fi obligaþi la coabitare. Dupã cum se întâmplã ºi în Germania, sau cum
ne sugera de-a dreptul domnul Gordon , sã urmãm ºi noi exemplul politicienilor din America. ªi îl urmãm, pentru cã, aºa cum vã spuneam, regulile clubului trebuie respectate, nu?
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