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DISCURSUL LUI EDUARD HELLVIG, ªEFUL SRI:

“N-avem nevoie de
frizeri ca sã cucerim

Vestul”

A
ºa grãit-a Hellvig!
Mamã, Doamne, ºe-
ful SRI a þinut un di-
scurs cutezãtor, la
Universitatea
Babeº-Bol-
yai, cu ocazia
inaugurãrii

anului universitar!
Eduard Hellvig a vorbit în

public!
Wow!
Ce a spus?
Chestii foarte importante ºi de foar-

te mare fineþe.
Adicã?

Adicã a transmis mesaje ºi a dat
semnale.

Deci?
Deci, nimic.

Tot discursul a fost un
bla-bla prelungit pe vreo opt
pagini (Arial, la corp 12), plin
de platitudini, cu pretenþia cã îi
învaþã pe studenþi, ºi pe care eu
l-am citit pe tot, doar pentru cã
sunt antrenat sã citesc Talmu-
dul, cãci un creºtin normal nu

ar face-o.
Deºi a zis cã el nu le þine lecþii, le-a

dat lecþii: “La atâþia ani dupã ce m-am
aflat în locul vostru, vreau sã vã ofer o

perspectivã asupra realitãþii la care
poate nu v-aþi gândit. ªi vreau sã vã
vorbesc despre libertate”.

Hellvig a avut curajul sã le spunã
studenþilor: “Cel mai important este sã
nu renunþaþi la ideile ºi valorile în care
credeþi, ºi sã luptaþi pentru ele mereu”,
o chestie ºtiutã de studenþi, din toate
filmele americane difuzate “generaþiei
PRO”, (din care face parte cu mândrie
Hellvig).

Mult mai expresiv au spus-o, în
2009, Puya feat. Kamelia & George
Hora: “I can change the world”.

Câteva mostre de platitudini: “Poli-
tica ºi activitatea de culegere de infor-

maþii nu trebuie sã fie suprapuse”;
“…echilibrul devine antidotul extre-
mismelor”; “ªtirile bune nu fac rating.
Iar mesajele pozitive pot pãrea plictisi-
toare”.

De fapt, lista de platitudini ar putea
continua, citând întregul discurs al
ºefului SRI, dar ea este întreruptã de
unele care sunt stupiditãþi rudimenta-
re, cum este asta: “ Eu, din pãcate, am
vãzut mulþi prieteni din facultate care
au renunþat la ideile generoase pe care
le susþineam când eram studenþi, de
dragul unor compromisuri pentru pu-
tere”.

(continuare în pagina 8)

OPINII

Presa
româneascã
a ajuns pe
fundul
oceanului
ºi continuã
sã sape

M
iercuri seara, la Antena 3,
un fost cãlugãr aducea
acuzaþii grave de pedofilie
ºi orgii sexuale unor capi

ai Bisericii. Invitaþii din studio, parte a
cremei jurnalismului românesc, se li-
mitau sa îl ironizeze ºi sã îl contrazicã
prin punctele esenþiale când lansa
acuzaþii ºi teorii. Nimeni nu îºi punea
însã întrebarea dacã e deontologic sã
permiþi ca oricine sã poatã acuza de
orice pe oricine în lipsa unor dovezi
concrete, doar cu prezenþa avocatului
celui incriminat care sã ofere aparenþa
echidistanþei.

O searã mai târziu, Ion Cristoiu se
întreba în jurnalul sãu video dacã o
persoanã care ar fi dorit sã o acuze de
adulter pe Carmen Iohannis ar fi gã-
sit la fel de repede spaþiu de emisie.
Probabil cã nu, chiar ºi cu dovezile
aferente, din cauza sensibilitãþii su-
biectului, în vreme ce Teodosie al
Constanþei putea fi târât mai uºor în
noroi având în vedere aura sa de con-
testatar al adevãrurilor oficiale din
pandemie.

CNA a asistat pasivã la demonstra-
þia de jurnalism ºchiop de miercuri,
astfel încât joi seara, acelaºi personaj
dubios, la graniþa dintre patologic ºi
bufonerie, se lãfãia pe ecranul Rom-
ânia TV, un post gelos probabil pe au-
dienta concurenþei.

Ce rãmâne acum, sã aparã ºi un rea-
lity-show pe tema asta? Sau sã îl ve-
dem pe denunþãtor plimbat pe la tele-
viziuni ºi sãptãmâna viitoare, eventual
ºi la Animal Planet pentru cã sexul are
ºi o dimensiune animalicã?

Dar nu vorbim de un caz izolat aici,
ne amintim ce demonstraþie de propa-
gandã ºchioapã ºi simþ critic amputat
ne-a servit media localã în pandemie ºi
cum se comportã acum în vremuri de
rãzboi când s-a trecut de la canale cu
profil medical la oficine de propagan-
dã fãrã perdea.

Miercuri, aflam cã s-a gãsit o came-
rã de torturã în regiunea Harkov, unde
ruºii scoteau dinþii de aur din gura
ucrainienilor. Plus o victimã îngropatã
de vie. Parcã te duce gândul la lagãrele
naziste. Am citit ºtirea asta mai peste
tot, inclusiv în presa „quality” gen Di-
gi24 ºi Hotnews. Apoi, la o zi distanþã,
altã ºtire.

CRISTIAN DOGARU

(continuare în pagina 3)

Nobelulpentrupaceºi
refluxuldemocraþiei

A
nul acesta, premiul Nobel
pentru Pace a fost acordat
unor organizaþii din Bela-
rus (Alec Bialiaþki ºi Cen-

trul pentru Drepturile Omului Via-
sna), Rusia (Fundaþia Memorial) ºi
Ucraina (Centru pentru Libertãþi Ci-
vile). În actualul context geopolitic
generat de invazia rusã din Ucraina
ºi atacul general împotriva democra-

þiei, Comitetul Nobel norvegian a
ales sã transmitã un semnal impor-
tant privind rolul organizaþiilor so-
cietãþii civile nu doar în rezilienþa
democraticã, în regimurile democra-
tice consolidate, ci ºi în combaterea
autoritarismului.

Anul trecut deja, premiul primit de
Dimitri Mutatov (alãturi de jurnalista
filipinezã Maria Ressa) sublinia im-

portanþa libertãþii de exprimare în re-
gimuri iliberale cum este cel din Ru-
sia putinistã. Dar, anul acesta, juriul
norvegian a ales sã promoveze drep-
tul de a critica puterea pentru proteja-
rea drepturilor fundamentale ale cetã-
þenilor, în special eforturile incredibi-
le fãcute de indivizi ºi organizaþii cu
asumarea unor riscuri enorme, pentru
documentarea crimelor de rãzboi ºi a
abuzurilor împotriva drepturilor
omului.

În cei 121 de ani de când a fost in-
stituit, premiul Nobel pentru Pace a
fost acordat de 102 ori, cãci în perio-
adele de rãzboi ºi crize nu era mo-
mentul potrivit ca premiul sã se acor-
de.

(continuare în pagina 3)

Astãzi, când avantajele democraþiei – nu doar ca regim politic, ci ºi ca stare

de spirit - apar mult mai clar, înþelegem mai bine cã rãzboiul este o formã a

anti-politicii, un eºec al politicii. De aceea, nu este întâmplãtor cã deprecie-

rea democraþiei în lume - ºi punerea sa în defensivã chiar în statele

considerate democraþii consolidate - a crescut riscul de rãzboi.

OPEC+ a parafat dezastrul
economic european
L

a ultima întâlnire la nivel mini-
sterial a organizaþiei OPEC ºi a
variantei sale extinse
OPEC+ s-a decis redu-

cerea producþiei zilnice de pe-
trol cu 2 milioane de barili,
astfel încât sã se limiteze scã-
derea preþului.

Decizia a reprezentat o lovi-
turã în plin pentru Statele Unite
ºi Europa, care aºteptau sã le fie
oferit pe nimic petrolul ºi gaze-
le naturale din alte surse, în numele
luptei pentru democraþie ºi drepturile
omului, valori aflate la deosebitã cãu-
tare în Orientul Mijlociu, la fel cum se
aflã ºi în Europa sau în America, dacã
nu “fluieri în bisericã”.

Dar Rusia face parte din OPEC+,

iar decizia þãrilor OPEC, în frunte cu
Arabia Sauditã, reprezintã un afront

fãrã precedent pentru Occi-
dent. Oare ce ºtiu autoritãþile de
la Riad ºi din alte capitale din
Orientul Mijlociu de ºi-au
“permis” sã adopte o astfel de
atitudine?

“Dincolo de cuvintele co-
municatului de presã, miºcarea
OPEC poate fi vãzutã doar ca
un atac asupra economiei glo-

bale, care are o nevoie disperatã de
preþuri reduse ale petrolului”, scrie Ja-
vier Blas, analist al pieþei energiei la
Bloomberg.

Prezentarea deciziei OPEC drept
un atac vine pe fondul unor declaraþii
similare ale oficialilor de la Casa Albã

în spatele uºilor închise.
Zerohedge aratã cã perspectiva

unei reduceri a producþiei de petrol a
fost descrisã, înainte de publicarea co-
municatului de presã de la OPEC,
anunþarea drept “un dezastru total” ºi
“un act ostil”. ªi atunci, de ce nu se po-
ate direct la bombardarea þãrilor din
OPEC+, în numele democraþiei ºi
drepturilor omului?

Oficialii administraþiei Biden uitã
foarte uºor cã o astfel de decizie nu ar
trebui sã afecteze Statele Unite, în
condiþiile în care rezervele interne de
petrol ºi gaze sunt suficiente, însã pla-
nul de tranziþie cãtre “energia verde”
blocheazã toate investiþiile pe termen
lung în sectorul petrolier.

(continuare în pagina 12)

CÃLIN

RECHEA

“CE NAªTE DIN
PISICÃ, ªOARECI
MÃNÂNCÃ”

Economia
naþionalã,
cãpuºatã
de
serviciile
secrete

Eduard Hellvig, director al
Serviciului Român de Informa-
þii (SRI), a încercat sã edulcore-
ze imaginea instituþiei publice
pe care o conduce, în cursul sãp-
tãmânii trecute, într-un discurs
susþinut la inaugurarea anului
universitar la Universitatea
Babeº-Bolyai. Discursul de spã-
lare a imaginii SRI a venit toc-
mai în toiul scandalului de-
clanºat de TVR care, în cadrul
unei emisiuni, a încercat sã spele
imaginea Securitãþii în perioada
1980-1990.

De fapt, discursul lui Hellvig
a fost rostit chiar în 4 octombrie -
ziua în care Consiliului Naþional
al Audiovizualului a sancþionat
cu somaþie Televiziunea Rom-
ânã pentru emisiunea respecti-
vã.

Probabil cã, prin intermediul
angajaþilor SRI, cel care ocupã de
opt ani postul de director al servi-
ciului respectiv a aflat ce decizie
urma sã ia CNA ºi astfel i-a fost
mai uºor sã plagieze emisiunea
TVR referitoare la fosta Securi-
tate.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 8)
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