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În România nu se iese în stradă când sunt arestați preventiv  oameni nevinovați , dar lumea
fierbe de indignare dacă este obstrucționată arestarea preventivă a unui presupus vinovat de
“abuz în serviciu”. Ce-i drept, personajul cu pricina este antipatic, dar nu suficient pentru a-l
trimite la ocnă. Altfel, scenariul manifestațiilor este neschimbat. Ambasadele străine, apărătoare
de drepturi și libertăți fundamentale, dau tonul indignării, urmează presa serioasă și
independentă, la rând vin supervedetele din spațiul virtual și, în final, ajungem la democrația
populară din stradă. Nu e mare lucru de făcut. Atâția ani de zile a rulat pe ecrane isteria
anticorupție, încât setea de răzbunare și circ nu poate fi potolită prea rapid. Mai ales că fiecare
neajuns, resentiment și amărăciune a oamenilor este explicat doar prin corupția ubicuă din
România. Așa că sistemul este purificat acum pentru a fi reluat doar un pic mai târziu cu
aceleași practici și obiceiuri păcătoase. În condițiile astea, nu poate să nu-ți trezească un
zâmbet amar un foarte recent
reportaj de propagandă
, care ne anunță că oamenii de afaceri felicită luptătorii anticorupție deoarece “mediul de
business” are în sfârșit parte de licitații corecte.

  

Încercarea statului de a curăța economia și țara a depășit deja stadiul luptei împotriva
marilor bandiți. S-a trecut la nivelul următor; sunt vânați 
prin intermediul Fiscului 
micii evazioniști, în special proprietarii de cârciumi, baruri, restaurante și magazine. ANAF-ul s-a
pus meticulos pe treabă și nu iartă nimic. Ai 50 de lei nejustificați în casă, ți-a pus sechestru pe
intrare, iar timp de o lună patronul și angajații rămân cu ochii în soare. Patronul își face o mie de
nervi, însă trăiește. Salariații, în schimb, o duc mai greu. Dar Fiscul nu se încurcă în evaluări și
nuanțe. Inspectorii au o lege și o aplică. Peste noapte s-au transformat în nemți. Șpăgi nu mai
pot lua deoarece în România s-a instaurat statul de  drept. Așa că dă-i și luptă. De altfel, îi
susține lumea întreagă. Fiecare analist, om responsabil, economist și politican din această țară
a vorbit fără oprire despre stoparea evaziunii fiscale. De aici și de la corupție, ni s-a spus, vin
toate relele. Vorba poetului: "Țara-ntreagă, țara toată / freamată înverșunată. / Țara cere plata
dreaptă / după lege, după faptă: / - "Noi, care iubim lumina, / noi, care urâm neghina, / noi,
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minerii minelor, / vrem moartea jivinelor!".  Din această cauză nu avem spitale, școli și, cu voia
dumneavoastră, autostrăzi. Acum că ANAF-ul țintește evaziunea putem vedea cum se ridică
patria europeană. Șantiere noi, doctori fericiți și profesori cu zâmbete caline. Și poporul fericit că
se face dreptate

  

Parisul a descoperit geniul vizionar al fostului dictator Nicolae Ceaușescu. Administrația
capitalei franceze a decis să interzică, în zilele de luni, accesul mașinilor cu număr impar în
centrul orașului din cauza poluării. Transportul comun a rămas în funcțiune și se bucură de
gratuitate (e un fel de a spune). Este a treia oară, în ultimii 18 ani, când se restricționează
circulația în funcție de numere, dar deja primarul Parisului a avertizat lumea să se obișnuiască
cu situația. De altfel, în următorii cinci ani, “orașul iubirii” se vrea a fi complet eliberat de
mașinile Diesel. 

  

Tot în Franța, autoritățile vor să restricționze plățile cash deoarece pot astfel controla mai bine
teroriștii. De acum ar trebui să fie clar cum funcționează argumentul pentru toate măsurile
punitive. Dacă nu e ecologia, este terorismul și, mai nou, Rusia. Așadar, din septembrie, cei
care locuiesc în Franța nu mai au voie să facă plăți cash peste 1000 de euro, față de 3000 cât
este acum.  Retragerile de depozit de peste 10.000 de euro într-o singură lună vor fi semnalate
automat agenției care luptă împotriva spălării banilor. E limpede. Băncile vor câștiga tot mai
multe comisioane, iar statul își va pune tot mai apăsat cizma pe grumazul individului
independent. Va ști aproape tot ce face prin intermediul cardului bancar. Asta, bineînțeles, dacă
indivizii independenți din ziua de astăzi nu au anunțat oricum ce fac pe rețelele de socializare.

  

Finlanda vrea să renunțe la sistemul de învățământ bazat pe materii. Guvernul de la
Helsinki  dorește
“studiul fenomenelor”. Adică, în loc de matematică sau istorie, copiii vor învața despre Uniunea
Europeană, de pildă. E mai la zi, mai incitant și îi poate antrena și pe cei mici în predare. Pentru
a nu exista poziții de autoritate și raporturi unidirecționale. Există și ceva opoziție, mai ales din
partea profesorilor care se tem pentru locurile lor de muncă, dar este de așteptat ca lucrurile să
meargă în direcția progresului. Acesta este, de altfel, și argumentul susținătorilor acestei
reforme educționale. Lumea s-a schimbat, iar școala trebuie să țină pasul cu aceste schimbări.
Matematica o rezolvă calculatorul, de istorie nu e nevoie.  E vital, însă, ca elevii să afle de
mirajul Uniunii Europene.
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