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MAREA RESETARE

Tâmpenie? Posibil.
Ticãloºie? Probabil.

Pericol? Cu siguranþã!

I
storia acoperã doar ceva mai
mult de 5000 de ani din evolu-
þia omenirii. Lentã la început,
aceasta a accelerat pânã la o vi-
tezã ameþitoare, iar schimbãrile
majore nu se mai petrec
într-o viaþã de om, ci în
câteva, tot mai puþine,

decenii. Standardul de viaþã al
oamenilor creºte cu aceeaºi re-
peziciune. Firesc, câtã vreme
nu intervin apostolii scurtãturi-
lor, cum au fost Marx, Engels ºi
Lenin sau cum pare a fi astãzi
Klaus Schwab, fondatorul ºi directorul
executiv al ONG-ului World Econo-
mic Forum (WEF).

Acesta s-a dovedit a fi în stare sã se
facã ascultat de elitele politice ºi finan-
ciare ale lumii, iar prin intermediul lor sã
înceapã sã-ºi implementeze proiectul sãu
utopic: capitalismul pãrþilor interesate.
Nu este vorba doar de o revoluþie indu-
strialã, ci de un nou tip de contract social:
un individ lipsit de libertate, deci o socie-
tate lipsitã de democraþie, o lume în care
tehnologia ºi roboþii înlocuiesc oamenii,
o lume a banilor digitali ºi a supraveghe-
rii prin tehnologie, sub controlul unor
guverne autoritare, instalate de elitele
globaliste.

Este ultimul pas pe drumul început sub
denumirea de corectitudine politicã ºi
continuat cu isteria Black Lives Matter.

Noi, cei care am trãit în „societatea so-
cialistã multilateral dezvoltatã” ºi pe care

ne-a ferit bunul Dumnezeu de
stadiul sãu final, societatea co-
munistã, ne crucim când aflãm
cã:

- Într-un film promoþional,
Forumul Economic Mondial
prezice cã oamenii nu vor pose-
da nimic, iar mãrfurile vor fi fie
gratuite, fie va trebui sã fie

împrumutate de la Stat.
- Parlamentul European impune poli-

ticienilor ºi oficialilor un vocabular nou,
care interzice cuvinte precum „tatã ºi
mamã”, „gay”, „trans” sau „lesbianã”.
Este interzis sã se mai vorbeascã de „cã-
sãtorie homosexualã”; noua denumire
este „cãsãtorie egalitarã”; este incorect
sã vorbeºti despre „drepturile homose-
xualilor”, acum trebuie sã spunem „tra-
tamentul echitabil ºi egal”; nu mai putem
vorbi de „sex biologic”, ci de „sex atribu-
it la naºtere”; în loc de „schimbare de
sex”, trebuie sã spunem „tranziþie de
gen”; cuvintele „tatã” ºi „mamã” trebuie
înlocuite cu „pãrinþi”. Cartea „1984” a
lui George Orwell devine realitate. Nu

într-o dictaturã de felul celei din Coreea
de Nord, ci în Uniunea Europeanã.

- Încercãrile de a „deconstrui” mate-
matica, de a-i nega obiectivitatea, de a o
acuza de prejudecãþi rasiale ºi de a o infu-
za cu ideologie politicã au devenit tot
mai comune. Acest fenomen face parte
din ceea ce a fost numit „The Great
Awakening” („Marea deºteptare”).

Programul educaþional „o cale cãtre
instruirea matematicã echitabilã”, susþi-
nut financiar de Fundaþia Bill and Melin-
da Gates, urmãreºte sã „demanteleze ra-
sismul prezent în instruirea matematicã”.

Departamentul de Educaþie din statul
american Oregon combate supremaþia
albã prin „etnomatematicã”, promovând
cursul „Calea cãtre Echitate în Matema-
ticã”, care instruieºte profesorii de gim-
naziu cu privire la folosirea unei truse de
instrumente menite sã „demanteleze ra-
sismul din matematicã”. Unul dintre
obiectele din trusã este o listã despre mo-
durile în care „cultura supremaþiei albe”
ar fi „infiltrat orele de matematicã”, prin-
tre acestea numãrându-se „accentul pe
obþinerea rãspunsului corect” sau „cere-
rea ca elevii sã arate ce au muncit”. Un
manual, intitulat „Demantelarea rasi-
smului”, din trusa de instrumente a cur-
sului, descrie „obiectivitatea” ca fiind

„credinþa cã existã o obiectivitate neutrã,
ceea ce ar fi o caracteristicã a supremaþiei
occidentale”.

- Angajaþii companiei Coca-Cola sunt
instruiþi despre cum sã fie „mai puþin
albi, mai puþin aroganþi, mai puþin siguri,
mai puþin defensivi, mai puþin ignoranþi
ºi mai umili”. Programele de instruire
antirasism au devenit un subiect contro-
versat în Statele Unite dupã uciderea lui
George Floyd.

- Lupta împotriva rasismului ia forme
rasiste. America, care a fost apãrãtoarea
democraþiei ºi a libertãþilor, este astãzi
scena unei purificãri culturale de tipul
spãlãrii creierelor. Cultura europeanã
este contestatã, ca fiind o culturã „albã”,
Shakespeare ºi Beethoven sunt puºi la
index. Noua generaþie de profesori din
lumea anglo-saxonã îl considerã pe Sha-
kespeare nu ca o culme a literaturii uni-
versale, ci drept un instrument al oprimã-
rii imperialiste, un autor care ar trebui di-
secat în clasã sau scos din programã cu
totul. „Este despre supremaþie albã ºi co-
lonizare”, afirmã profesorii care au fon-
dat #DisruptTexts, un grup care doreºte
scoaterea unora dintre stâlpii literaturii
occidentale din programa ºcolarã sau
supunerea lor unor critici nimicitoare.

(continuare în pagina 11)
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Cel mai bun trimestru
din ultimii 14 ani pentru
Bursa din Londra, în
privinþa listãrilor
l Piaþa londonezã a atras peste cinci miliarde de lire sterline
prin IPO-uri, în primele trei luni din anul curentl În acelaºi
interval din 2020, companiile listate la Londra au strâns doar
615 milioane de lire

B
ursa de Valori din Londra (Lon-
don Stock Exchange – LSE) a
înregistrat, în intervalul ianua-
rie-martie 2021, cel mai bun

prim trimestru dintr-un an de dupã 2007
în privinþa ofertelor publice iniþiale
(IPO) care au avut loc pe aceastã piaþã,
conform unui raport EY.

Raportul, citat de publicaþia The
Guardian, aratã cã pe piaþa principalã a
Bursei din Londra s-au listat 12 compa-
nii în trimestrul întâi din acest an, care au
atras 5,2 miliarde de lire sterline (7,18
miliarde de dolari), iar pe platforma AIM

(Alternative Investment Market), desti-
natã companiilor mai mici, au avut loc
opt IPO-uri, care au generat 441 de
milioane de lire.

Scott McCubbin, partener EY, decla-
rã: “Marea Britanie a avut cel mai solid
prim trimestru în privinþa IPO-urilor din
ultimii 14 ani, pieþele rezistând cu succes
efectelor Brexitului ºi, totodatã, re-
dresându-se dupã stagnarea activitãþii
cauzatã de debutul pandemiei, în urmã
cu un an.

A.V.

(continuare în pagina 12)

Mario Draghi l-a uitat pe
Mario Draghi?

Î
n perioada mandatului lui Mario
Draghi în fruntea Bãncii Centrale
Europene au fost extrem de rare ca-
zurile în care acesta nu a subliniat,

în declaraþiile sale publice, ne-
cesitatea reformelor structura-
le.

Bineînþeles cã reformele nu
au reprezentat deloc o prioritate
pentru politicienii din zona
euro, în special pentru cei din
flancul sudic, deoarece politica
monetarã ultrarelaxatã ºi porni-
rea tiparniþei au subminat grav
orice motivaþie în acest sens, mai ales cã
era vorba ºi despre costuri politice
majore.

Chiar dacã nu a fost ales, ci numit,
fiind recomandat de “vocea ºi talentul
sãu”, premierul Mario Draghi îºi dove-

deºte deja “calificarea” politicã prin
împrumuturi succesive de zeci de miliar-
de de euro, desigur în numele depãºirii
pandemiei, în timp ce italienilor le sunt

promise minuni ºi de la suma
alocatã în cadrul Planului euro-
pean de redresare, de circa 210
miliarde de euro.

Dar mai sunt posibile astfel de
minuni, în condiþiile în care de
mai multe decenii datoria guver-
namentalã a crescut mult mai ra-
pid decât capacitatea de rambur-
sare?

Conform datelor de la Banca Italiei, în
ultimii 41 de ani datoria guvernamentalã
a crescut de 22 de ori, pe fondul unei
creºteri de 7,9 ori a Produsului Intern
Brut nominal (vezi graficul 1).

(continuare în pagina 12)

Voiculescu rãmâne
în fruntea Sãnãtãþii,
în ciuda intervenþiei
haotice de la Foiºor
l PSD depune încã o moþiune simplã împotriva
ministrului Sãnãtãþii lMarcel Ciolacu, preºedinte PSD:
“Am vãzut mulþi lideri PNL care au cerut demisia lui Vlad
Voiculescu; aºteptãm sã vedem dacã sunt ipocriþi la votul
privitor la moþiune” l Ludovic Orban, preºedintele PNL:
“E nevoie de o analizã amplã ºi exigentã cu privire la
modul în care a funcþionat Ministerul Sãnãtãþii ºi, dacã nu
se ajunge la o îmbunãtãþire a activitãþii, se poate ajunge la
schimbarea ministrului”

S
candalul iscat în cadrul coaliþiei
de guvernare dupã intervenþia de
la finalul sãptãmânii trecute de la
Spitalul Clinic de Ortopedie, Tra-

umatologie ºi TBC Osteoarticular
„Foiºor”, când 105 pacienþi au fost ex-
ternaþi sau transferaþi în toiul nopþii pen-
tru a face loc bolnavilor de Covid-19, nu
a lãsat urme în fruntea Ministerului Sã-
nãtãþii. Deºi premierul Florin Cîþu vor-
bea despre demisii de onoare, deºi lideri
liberali importanþi – precum prim-vice-
preºedintele Rareº Bogdan ºi parlamen-
tarii Ben-Oni Ardelean ºi Florin Roman
– ºi-au încordat muºchii ºi au cerut de-
misia ministrului, Vlad Voiculescu a

scãpat neatins în urma ºedinþei de ieri a
liderilor coaliþiei de guvernare.

Dan Barna, copreºedintele USR
PLUS, a precizat, imediat dupã întruni-
rea respectivã: “Coaliþia merge mai de-
parte, asumatã pe reformele propuse în
programul de guvernare. Continuãm în
aceastã structurã pentru cã este foarte im-
portant ca Guvernul sã-ºi îndeplineascã
programul de guvernare. (...) În momen-
tul de faþã nu existã o analizã sau o per-
spectivã de revocare pe termen scurt.
Existã o susþinere a ministrului Vlad Voi-
culescu.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)
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