POLITIC

Mişcarea Populară,
tânăra speranţă a dreptei
Fundaţia Mişcarea Populară - un proiect
menit să stimuleze implicarea civică şi politică a
celor sătui de actualele partide şi care, din acest
motiv, nu s-au mai prezentat la urne- s-a lansat cu
o pleiadă de nume grele printre susţinători sau
membri fondatori (de la Cristian Diaconescu
la Sebastian Lăzăroiu şi Daniel Funeriu) şi cu o
platformă - program care cuprinde 12 domenii
esenţiale: etica şi introducerea elementelor de
etică în legislaţie şi în toate politicile şi deciziile
autorităţilor; familia, sănătatea, egalitatea
de oportunităţi şi schimbări demografice;
dezvoltarea şi modernizarea mediului rural;
justiţia şi punerea cetăţeanului în primul plan, ca
şi întărirea capacităţii cetăţeanului de a acţiona;
economia, mediul de afaceri, pieţele muncii,
inovare şi finanţe; administraţie publică,
cheltuieli publice, protecţia socială; societatea
şi cultura; agricultura, mediul, resurse naturale,
amenajarea teritoriului; educaţia, cercetarea,
tineretul şi sportul; coeziunea economică şi

socială: adaptabilitatea României într-o lume
a schimbărilor în mare viteză; libertatea în
epoca internetului; politica externă, apărarea şi
securitatea. Semnalând că în România nu există,
în prezent, un set minimal de valori clar asumate
de cea mai mare parte a populaţiei şi, implicit,
de clasa politică, Mişcarea Populară îşi propune
stabilirea de standarde de calitate pentru oameni
şi soluţii, care să genereze mecanisme rapide de
progres. Susţinătorii Mişcării consideră ca fiind
esenţială recâştigarea încrederii românilor în
ţara lor şi punctează că partidele nu au asigurat
o bună guvernanţă sustenabilă şi nu au creat
pacea şi coeziunea socială necesare României,
eşec datorat mecanismelor distorsionate de
selecţie, promovare şi răsplată care operează
în partide, pe bază de ineptocraţie în loc
de meritocraţie. Din acest punct de vedere,
Fundaţia urmăreşte identificarea şi promovarea
publică a oamenilor „capabili şi oneşti” şi face
apel la implicarea elitelor, din orice domeniu.

Marian Preda, conducătorul fundaţiei, a
precizat că preşedintele Traian Băsescu este
tatăl spiritual al Mişcării Populare şi cel mai
important susţinător, chiar dacă nu se va implica
direct în conducere, ci doar va fi prezent la
dezbaterile ce vor fi organizate în ţară, pe marile
teme care ţin de reforma României. Interesant
este că, potrivit unui sondaj realizat de IRES,
Mişcarea are deja o notorietate publică de 61%
şi o zestre electorală de 9% din intenţiile de vot,
39% din români având o părere “bună şi foarte
bună” despre apariţia ei, în vreme ce 46% - o
părere “proastă şi foarte proastă”. Dacă duminica
viitoare ar fi organizate alegeri, 19% ar vota cu
PDL dacă Mişcarea Populară nu ar fi pe liste,
dar numai 13% ar mai alege PDL dacă MP ar
intra în cursă, iar 9% ar vota Mişcarea Populară.
Sondajul mai relevă şi că MP are potenţial de
creştere dincolo de electoratul fidel lui Traian
Băsescu, care a rămas şi în 2013 în jurul a 20%.
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