CRJ: Ponta deru
ulează o campanie carre instigă la ură, făcând
d apel la ce
ele mai joasse instincte
umane
Bucureştti, 04.11.2014
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În cursul zile de astăzi,
a
în con
ntextul campaaniei electoraale, Premierul Victor Pontta a afirmat următoarele::
e
un proieect pentru toaată România şi e un proiect pentru oam
meni. Domnu
ul Iohannis see
“Proieectul nostru este
adreseaza lucrurilo
or, eu ma adresez oamenilor, românilorr. Domnul Iohannis este un
n lucru, eu sunt un om, un
n
n, ca toţi cei din Transilvaania, din Molldova, din Olttenia, din Bu
ucureşti. Vreau să facem o ţară pentru
u
român
oameeni, nu pentru lucruri. (...) I‐‐aţi văzut azi, alaltăieri searră acolo în jurul lui Iohanniss, în jurul lucrului pe care l‐‐
au făccut, că domnu
ul Iohannis e un
u lucru, nu e un om politicc.”1
După ce premierul Ponta şi‐a încceput campan
nia electorală reclamându‐se român şi ortodox
o
de o manieră
m
ce arr
nismul şi ortod
doxismul ar fi fost în perico
ol („nu vreau să
s mă acuze nimeni
n
sau să spună că e unn
fi sugeerat că român
defectt faptul că sunnt român sau ortodox
o
în ţaraa mea”) 2, în contextul
c
în caare principalul contracandid
dat nu e etnicc
român
n şi nici ortodox;
după ce campania Ponta prin purtătoarea
p
de cuvânt Gab
briela Vrânceaanu Firea l‐a făcut pe dom
mnul Iohanniss
„om incomplet” peentru că nu aree copii3;
după ce tot în cursul zilei de asstăzi, pentru a flutura din nou steagul „pericolului maghiar”
m
cand
didatul Pontaa
mintee afirmând că domnul Szilagyi, unul dinttre candidaţii maghiari la preşedinţie,
p
vrrea să rupă Trransilvania dee
Româânia, şi susţinee prin urmare că nu şi‐ar fi dorit să aibă sprijinul acesttuia, şi impliciit nici al cetăţenilor românii
care l‐‐au votat pe domnul
d
Szilagyyi, 4
premiierul candidat la preziden
nţiale Ponta, dintr‐o poziţiie în care se bucură de maximă
m
atenţţie publică, îll
numeeşte pe contrracandidatul său
s „lucru”, văduvindu‐l
v
d înseşi atributele umanităţii. Atragem
de
m atenţia căă
mecanismul de gâândire prin caare cei diferiţi de noi sun
nt portretizaţţi ca lipsindu‐‐le umanitate
ea reprezintăă
n pentru ce
eea ce a dus laa cele mai maari tragedii ale
e istoriei, perm
mitând „justifficarea” celorr
condiţia sine qua non
p dezumanizarea celor ce urmau să de
evină victime
e.
mai atroce crime prin
oar profund nociv
n
pentru societatea ro
omânească, cu potenţial de
d a instiga şii
Un asstfel de discurs este nu do
învrăjbi, menţinând
d populaţia în
n zona insticttelor primare,, incapabilă de
d a‐i acceptaa drept egali pe
p cei diferiţii
g
nu se încadrează în
n şablonul majoritarilor din
n
prin rreligie, etnie, model familiaal, şi pe toţi aceia care în general
m mult, în momentul
m
în care mesajul pentru ţară este
e
că un co
ontracandidatt nu este om,,
graniţţele tării, ci, mai
orice devine posibil.
ului abilitate să
s sancţionezee un astfel dee
Atragem atenţia şi asupra faptului că lipsa dee reacţie a instituţiilor statu
mpanie electo
orală, când nocivitatea estte maximă, arată politizaree totală şi un
n
discurrs, cu atât maai mult în cam
falimeent al statului de drept în România.
R
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