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Nota de platã
Dacã te iei dupã malaxoarele de

ºtiri internaþionale, care au nevoie la

fiecare jumãtate de orã de un eveni-

ment care zguduie lumea, ca sã le

meargã afacerea,

Marea Britanie ar

fi trebuit sã se

scufunde ca o

”Nouã Atlantidã”

sub valurile

uriaºe ale potopu-

lui. Cel iscat de

neanticipatul vot

majoritar al popu-

laþiei în favoarea ieºiri din sistemul

Uniunii Europene. Ei, bine, nu s-a

scufundat! Lira s-a depreciat, în cîte-

va ore, cu 10%, dar dupã aceea a re-

venit pe un palier care nici nu anun-

þã, nici nu declanºeazã catastrofa fi-

nanciarã. Toþi indicii bursieri, din

Europa, America ºi Asia au cãzut

între 3 ºi 6 la sutã, dar tranzacþiile ul-

terioare au corectat parte din depre-

siune. Multã lume, în fapt, întreaga

societate britanicã, va fi marcatã de

consecinþele votului, dar nimeni nu

ºi-a fãcut bocceluþa sã emigreze, de

luni, în America, în Australia, Canada

sau Noua Zeelandã. Asta nu înseamnã

cã nota de platã a ”mãreþului exerciþiu

domocratic”, cum a numit David Ca-

meron farsa pe care ºi-a jucat-o sin-

gur, nu este deja pe masã. ªi, cineva

trebuie sã o achite! De obicei, la so-

cotealã apar diferenþe, neînþelegeri ºi

contraziceri ºi nu întotdeauna plã-

teºte fiecare pentru ceea ce a consu-

mat! Unii mai mult, alþii mai puþin,

alþii deloc!

Nota de platã pentru politica bri-

tanicã, instituþii, partide ºi oameni,

este prima la scadenþã. Demisia

”cu coeficient de întîrziere”, adicã

nu de a doua zi, ci de la toamnã, este

prima dintr-un lung ºir de costuri po-

litice care se vor materializa, unele

în perioada imediatã, altele în ori-

zontul de timp al deceniilor urmã-

toare.
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Lordul Palmerston în secolul al XIX-lea: “Anglia nu
are prieteni sau aliaþi permanenþi, ci doar interese
permanente!”

Mai mulþi cu un milion ºi ceva decât cei care-ºi doreau ca Regatul Unit al

Marii Britanii ºi Irlandei de Nord sã rãmânã printre statele membre ale Uniu-

nii Europene, peste 17 milioane de cetãþeni britanici au spus LEAVE THE

EUROPEAN UNION! (pagina 3)

Cãlin Georgescu: “Problemele pe care britanicii le au nu
se rezolvã doar prin ieºirea din UE”

Problemele pe care britanicii le au nu se rezolvã doar prin ieºirea din UE,

considerã domnul Cãlin Georgescu, Director Executiv al Institului ONU

pentru Indicele Global al Sustenabilitãþii Geneva. (pagina 3)
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Va reuºi Marea Britanie sã valorifice aceastã ºansã
istoricã?

Incertitudinea cu privire la rezultatul referendumului din Marea Britanie a

fost înlocuitã cu alta. Nimeni nu pare sã ºtie ce înseamnã Brexit-ul pentru vii-

toarea configuraþie a relaþiilor comerciale sau a libertãþii de miºcare a persoa-

nelor. (pagina 2)

Regele: ªtii piesa pîn’ la capãt, stã rãul cuibãrit pe

undeva?

Hamlet: Nu, nu…ei doar se joacã; otrava e în joacã...

Nimic sã facã rãu, în lume!
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