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BOGDAN DRÃGOI - SANCÞIONAT DE CNCD PENTRU XENOFOBIE

Conform legii, preºedinþii de
SIF trebuie sã aibã o reputaþie
bunã. Dar preºedintele
xenofob conduce trei SIF-uri

P
rin decizia nr. 161 din
09.03.2022, Consiliul
Naþional pentru Com-
baterea Discriminãrii
(CNCD) l-a
sancþionat pe
Bogdan Drã-
goi, preºedinte-

le SIF Banat Criºana (SIF1), cu
10.000 de lei pentru comporta-
ment xenofob. Þinta derapajului
comportamental am fost eu, iar
evenimentul s-a petrecut la adu-
narea generalã a acþionarilor (AGA) a
SIF Banat Criºana din 25 noiembrie
2021.

În calitate de cetãþean român de origi-

ne iranianã, vreau sã îmi exprim recu-
noºtinþa faþã de membrii Colegiului Di-
rector al CNCD pentru verticalitate ºi
promptitudine. Prin aceastã decizie,

CNCD a arãtat cã nu toate institu-
þiile publice din România sunt
aservite unor grupuri de interese,
cum este cazul ASF, ºi cã cetãþenii
români, indiferent de origini sau
apartenenþã, mai pot spera la
dreptate.

Dupã incidentul de xenofobie
de la SIF1, am fost contactat de

ziarul BURSA ºi am spus atunci cã “nu
vreau sã-i creez probleme penale [lui
Bogdan Drãgoi] pentru aºa ceva, chiar
dacã ºtiu cã în legislaþia româneascã asta

este o faptã penalã. Eu nu o sã fac aºa
ceva pentru cã, personal, nu consider cã
dreptul la exprimare trebuie sancþionat
penal. Dreptul la exprimare trebuie san-
cþionat moral ºi pentru asta Consiliul
pentru Combaterea Discriminãrii poate
sã-l sancþioneze, dar eu nu o sã cer asta -
dacã altcineva cere este în regulã. Astfel
de lucruri þin de educaþie ºi de bun-simþ.
Dacã cineva nu are educaþie ºi bun-simþ
trebuie sã fie sancþionat de opinia
publicã, nu de o instanþã sau de vreo
instituþie”.

Nu m-am simþit foarte afectat de
lipsa de “educaþie ºi bun simþ” a lui
Bogdan Drãgoi, deoarece nu îmi este
greu sã ignor. Însã comportamentul

xenofob al unui ºef de companie pu-
blicã poate sã creeze un precedent pe-
riculos pentru investitori ºi pentru pia-
þã ºi nu trebuie lãsat fãrã consecinþe. În
þãrile dezvoltate (spre care aspirãm ºi
noi), xenofobii ºi rasiºtii nu au ce cãu-
ta în funcþii de conducere la companii
publice, listate sau nu. Sunt foarte
multe cazuri de concedieri ºi demisii
din fruntea unor companii din cauza
exprimãrilor xenofobe, fãcute chiar în
cercuri private. Spre exemplu, Micha-
el Lofthouse, fostul CEO al companiei
Solid8, ºi-a dat demisia dupã ce a apã-
rut un videoclip în care jignea asiaticii
într-un restaurant.

(continuare în pagina 4)
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Sancþiunile economice
întãresc rubla în raport cu
dolarul
lMichael Snyder: “Ruºii nu mai recunosc dolarul american ca
monedã de rezervã a lumi”l Bruno Bertez: “Plata gazului în
ruble ºi legarea rublei de aur nu au sens fãrã existenþa unei a treia
cãi, care va dezlãnþui iadul în sistemul financiar global”

M
ãsurile autoritãþilor de la
Kremlin de a contracara
sancþiunile economice im-
puse de Occident Federa-

þiei Ruse din cauza rãzboiului declanºat
în Ucraina pare cã vor avea efectul do-
rit de Vladimir Putin, afirmã unii ana-
liºti economici. Deºi Administraþia
Prezidenþialã a SUA preconiza, dupã
introducerea sancþiunilor economice,
cã valoarea rublei (moneda rusã) se va

reduce considerabil în raport cu dola-
rul, în realitate ea se aflã în aceste zile
la acelaºi nivel cu cel de dinaintea de-
clanºãrii rãzboiului, noteazã economi-
stul Michael Snyder (autorul cãrþii
“The Beginning of the End”) pentru
The Economic Collapse, citat de resea-
uinternational.net.

GHEORGHE IORGOVEANU

(continuare în pagina 11)

Vai ºi-amar!

V
ai de noi ºi de ziliºoarele noa-
stre, apoi dacã ºi el….dacã ºi
pe el…Pe cine, soro? Pe el, pe
Marele, Milostivul, Pravoslav-

nicul, Atotputernicul ºi Îndurãtorul no-
stru Þar (aici cititorul trebuie sã
fie atent…e al lor, nu al no-
stru…vã rog frumos fãrã con-
fuzii!), Tãtucul ºi Bunul ca Pîi-
nea caldã Vladimir cel Mare ºi
Fãrã de Fricã l-au minþit, atunci
ce sã mai putem spera noi ãºtia,
muritorii de rînd ºi de fiecare
zi? Cine l-a minþit? Cum cine?
Cei în mîinile cãrora ºi-a pus el toatã
credinþa, grijile ºi speranþa, cei pe care
i-a ospãtat la masa lui ºi i-a chemat la
ceas de tainã în chiar iatacurile sale

pentru sfat ºi îndreptare, ei nemernicii
ºi solomoniþii sãi Sfãtuitori. Ei l-au
minþit! L-au minþit cu privire la ceea ce
se întîmplã în Ucraina. L-au minþit în
ceea ce priveºte tãria armatelor sale.

L-au minþit în privinþa lui Ze-
lensky ºi a oamenilor sãi. L-au
minþit cu privire la ceea ce au sã
facã sau nu au sã facã necredin-
cioºii ºi neprietenii de la celãlalt
capãt al conductelor de gaz ºi pe-
trol ale Rusiei. L-au amãgit în
privinþa urmãrilor pe care sama-
volnicele sancþiuni impuse Ru-

siei le au asupra norodului întru totul ºi
fãrã de liman credincios Mãritului Þar.
L-au minþit!!!

(continuare în pagina 3)

Sancþiunile împotriva
Rusiei, un “succes”
geopolitic care se va plãti
scump ºi în ruble

E
xpertul financiar James Ric-
kards, autorul cãrþilor “Rãzboa-
iele valutare”, “Moartea banilor”
ºi “Noua Mare Depresiu-

ne Economicã”, scria, cu câteva
zile înaintea de invadarea Ucrai-
nei, cã “dolarul este astãzi cea
mai puternicã armã strategicã a
Americii”, în condiþiile în care
poate fi utilizat pentru schimba-
rea regimurilor politice prin cre-
area hiperinflaþiei, atacul asupra
sistemelor bancare sau alimentarea re-
voltelor sociale.

Cu peste o sãptãmânã în urmã, când
preºedintele Putin a anunþat cã “þãrile ne-
prietenoase” vor trebui sã plãteascã ga-
zele importate din Rusia în ruble, a fost

fãcut primul pas cãtre reducerea “puterii
de foc” a acestei arme.

De atunci, moneda Rusiei a intrat pe
o tendinþã de apreciere accentua-
tã faþã de dolarul american ºi a
coborât sub nivelul înregistrat în
prima zi a invaziei din Ucraina,
dupã ce a fost depãºit pragul de
150 RUB/USD în prima parte a
lunii martie 2022 (vezi graficul).

Reacþiile autoritãþilor din þãrile
Uniunii Europene, care se aflã to-

ate pe lista “neprietenilor” Rusiei, au
pornit de la neîncredere, surprindere ºi
au mers pânã la sfidare din partea celor
au anunþat cã vor refuza plata gazelor în
ruble.

(continuare în pagina 11)
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Putin taie exporturile de
gaze dacã acestea nu sunt
plãtite în ruble
l Rusia cere plata în ruble începând de astãzil Cumpãrãtorii
strãini de gaze din Rusia - obligaþi sã îºi deschidã conturi în ruble
l Surse: SUA iau în calcul o eliberare masivã de rezerve de
petrol, ca sã opreascã majorarea preþurilor

R
usia va opri livrãrile de gaze na-
turale cãtre cumpãrãtorii din sta-
tele ”neprietenoase” dacã ace-
stea nu vor face plãþile în ruble

începând de la 1 aprilie, a declarat ieri
preºedintele Vladimir Putin, citat de Blo-
omberg. Putin a spus într-un discurs tele-
vizat: ”Ca sã cumpere gaz rusesc, aceste
þãri trebuie sã îºi deschidã conturi în ru-
ble, în bãncile ruseºti. În aceste conturi se
va plãti gazul începând cu 1 aprilie (n.r.
astãzi). Dacã plãþile nu vor fi efectuate
astfel, vom considera cã este o nerespec-
tare de cãtre client a obligaþiilor sale”.

Cumpãrãtorii de gaze ar trebui sã îºi
deschidã conturi speciale la Gazprom-
bank, bancã controlatã de stat, pentru a
permite schimbarea valutelor strãine în
ruble pentru decontare, potrivit unui
ordin semnat de Putin.

Afirmaþiile lui Putin au venit dupã ce,
anterior, publicaþia rusã Kommersant
scria, citând surse anonime, cã Gazprom
analizeazã opþiunile în privinþa opririi li-
vrãrilor de gaze cãtre þãrile ”neprietenoa-
se” ºi evalueazã posibilele consecinþe.

Statele membre UE, unde Gazprom li-
vreazã 40% din gazele sale naturale, anun-
þaserã recent cã refuzã sã plãteascã gazele
ruseºti în ruble, iar miercuri, Guvernul ger-
man a indicat cã preºedintele rus Vladimir
Putin l-aasiguratpecancelarulOlafScholz
cã Europa poate continua sã plãteascã ga-
zele ruseºti în euro, nu în ruble. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

Citiþi, în pagina 10, articolul
"PUTIN VREA RUBLE PENTRU GAZUL

RUSESC / Decizia Kremlinului afecteazã
preþul din piaþa liberã"
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