EDITORIAL

A fost
campanie
electorală ?!

Parlamentul de care scăpăm acum a fost, de departe, cel mai slab
de după 1989. Mai ales din cauza Legii electorale care a condus la
componenţa celor două camere. A fost legea cea mai proastă, graţie
căreia, vă reamintesc, candidaţi care câştigaseră colegiile nu au
intrat în Parlament, în schimbul lor devenind senatori şi deputaţi
aproape 50 de personaje care s-au situat pe locurile 2 şi 3! Aşadar,
o lege strâmbă a falsificat voinţa electoratului, conducând la o
componenţă strâmbă a Legislativului, care a fost, repet, cel mai slab
din ultimii 20 de ani. Că lucrurile au stat aşa o demonstrează şi un
sondaj de zilele trecute, potrivit căruia mare parte a alegătorilor
nu cunosc nici astăzi numele parlamentarilor care, chipurile, i-au
reprezentat în Senat şi Camera Deputaţilor. Se subînţelege de ce
dar, tocmai de aia şi ca o culme a ironiei, în ciuda acestor evidenţe,
nu puţini dintre aceşti senatori şi deputaţi s-au întors să candideze
în exact aceleaşi colegii. Cu liniştea că strâmba lege a rămas pe
rol şi îi va ajuta încă o dată, ca şi cu speranţa că, la rândul ei,
socoteala aşa-numitelor „colegii eligibile” va funcţiona şi ea. Este
absolut obligatoriu să cunoaşteţi aceste realităţi, pentru a vă putea
explica atipicul care a caracterizat această campanie electorală.
Cu rare excepţii, nici grupările politice şi nici candidaţii nu au
prea avut ce să ofere în materie de proiecte şi programe, că despre
concepte doctrinare nici vorbă! În schimb, s-a mers din plin pe
arătatul cu degetul şi înjurarea adversarilor, în ideea amăgitoare
că electoratul ar fi atât de naiv încât să nu ştie cui datorează, de
fapt, constrângerile la care a fost şi este supusă încă populaţia.
Iar în contextul crizei şi al acestor constrângeri se lăţeşte, iată, şi
prosteala cu cei 20.000 de euro pe care ar urma să-i încaseze fiecare
om din popor, de la vânătorii de... ciocoi! E absolut penibil, cum a
fost, de altfel, întreaga campanie electorală, dominată evident de
un-doi-urile dintre „coabitanţii” Traian Băsescu şi Victor Ponta,
ca şi sau mai ales de râvna cu care justiţia reformată întâmpină
raportul MCV din decembrie. Înghesuind dosare, reţineri, arestări
şi sentinţe definitive exact în intervalul campaniei electorale. Una
peste alta, cam acesta a fost arsenalul oferit alegătorilor înainte de
a fi chemaţi la urne pe 9 decembrie. Şi vor veni, cu siguranţă, ba
chiar în număr mare, dar tare mă tem că vor fi mai neiertători ca
niciodată. Cum se şi cuvine, de altfel!
Horia Alexandrescu
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