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Catre:

Uniunea Social Liberala
Partidul National Liberal
Partidul Social Democrat

In atentia:

Domnului Crin Antonescu, Presedinte
Domnului Victor Ponta, Presedinte

DEMOCRATIA SI DEMNITATEA UMANA NU SUNT DE VANZARE!

Nici macar in timpul campaniei electorale !

Stimati domni,
Va trimitem aceasta scrisoare in conditiile in care Uniunea Social Liberala si-a facut clara
optiunea. Ati ales sa renuntati la valorile fundamentale pe care s-a constituit aceasta societate, valori ce
se regasesc in documente neinsemnate pentru dumneavoastra, precum Constitutia Romaniei. Ati ales
sa vindeti aceste valori din interese personale si electorale. Pentru o simpatie personala in plan
fotbalistic, pentru niste procente electorale sau pentru un pumn de euro. Si oricare ar fi, insa, pretul
obtinut in urma vanzarii, ati gresit, domnilor Presedinti. Democratia si demnitatea umana nu sunt de
vanzare.
19 octombrie este ziua in care cea mai mare formatiune politica din Romania (potrivit
sondajelor recente1) a dat mana cu dl Gigi Becali, pe care dvs, dlor Presedinti, il descrieti public, in
ultimele zile, drept “un personaj pitoresc”, “un om autentic” sau “un roman adevarat” 2.
Iata ce spun faptele:
Domnul George Becali este persoana care a savarsit cele mai multe fapte de discriminare din
Romania constatate de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Este misogin, rasist,
homofob si xeonofob. Este campionul urii si al rasismului, in topul celor sanctionati pentru
discriminare.

1
Adevarul.ro,
“USL,
PDL
şi
PP,
pe
podium
în
sondaje”,
disponibil
la
adresa
http://www.adevarul.ro/actualitate/politica/USL-PDL_si_PP-pe_podium_in_sondaje_0_674932966.html.
2 Mediafax.ro “Antonescu: Pe Becali l-am luat pentru voturi, nu pentru bani, î şi va plăti doar campania lui”, disponibil la
adresa http://www.mediafax.ro/politic/antonescu-pe-becali-l-am-luat-pentru-voturi-nu-pentru-bani-isi-va-plati-doar-campanialui-10246364, precum si Rtv.net, “Dragnea: Gigi Becali este un om autentic, e bine c ă va candida pe locurile USL”,
disponibil
la
adresa
http://www.rtv.net/dragnea-gigi-becali-este-un-om-autentic-e-bine-ca-va-candida-pe-locurileusl_48904.html.

1

Domnul Becali este una dintre persoanele publice care au incitat in mod explicit si constant la
violenta fizica, prin afirmatii de genul: “Să vedem care sunt mai puternici, ăştia ai mei de la Nord sau
ăia 300 de la Sud. Să-i bată pe ăia şi să-i liniştească” 3 sau “Suporterul trebuia bagat in coma, la spital
cu el! Toata echipa trebuia sa il calce in picioare pe derbedeu” 4.
Acelasi domn Becali este un exponent al gandirii de extrema dreapta in Romania.5 Partidul
Noua Generatie al domnului Becali isi bazeaza activitatea politica pe sloganuri ale miscarii legionare,
pe care le-a si inregistrat la OSIM.6 Acestea sunt valorile pe care Domnul Becali le aduce in USL.
Aceasta este zestrea politica si ideologica a domnului Becali.
Domnilor Presedinti, aceste lucruri inseamna sa fii “pitoresc”, sa fii “autentic” sau sa fii “roman
adevarat”? Ce va spun toate aceste lucruri despre tranzactia pe care ati realizat-o? Ce va spun despre
valorile pe care le promovati?

Domnilor Presedinti,

In data de 17 octombrie, Romani CRISS v-a solicitat sa va delimitati de actele publice de
agresiune verbala si de promovare a rasismului de catre candidatul USL George Becali, sa ne adresati
scuze publice pentru comportamentul jignitor si agresiv indreptat impotriva directorului executiv al
organizatiei Romani CRISS, precum si sa sanctionati comportamentele incalificabile si iresponsabile
ale candidatului USL George Becali si ale deputatului Madalin Voicu.
Pana in prezent, nu ne-ati onorat cu vreun raspuns. Ati ales sa sprijiniti aceste comportamente
grosolane, imorale si ilicite, prin aceasta tacere complice fata de solicitarile noastre. Si le-ati sprijinit
prin faptele dumneavoastra recente. Fata de aceasta stare de lucruri, singura optiune ce ne ramane este
sa facem apel la instantele de judecata.
Cu deosebita consideratie,
Marian Costica Mandache
Director Executiv
Romani CRISS

3 Evz.ro, “Gigi Becali îi instigă pe suporteri să se bată!”, disponibil la adresa http://www.evz.ro/detalii/stiri/gigi-becali-iiinstiga-pe-suporteri-sa-se-bata-928292.html.
4 Sport.ro, “Gigi socheaza! Declaratia uluitoare cu care Becali incita la violenta” , disponibil la adresa
http://www.sport.ro/liga-1/gigi-socheaza-declaratia-cu-care-becali-incita-la-violenta.html.
5 Evz.ro, “Gigi Becali, legionarii si neonazistii”, disponibil la adresa http://www.evz.ro/detalii/stiri/gigi-becali-legionarii-sineonazistii-688629.html.
6 Dcnews.ro, “Becali îşi face campanie cu sloganuri legionare”, disponibil la adresa, http://www.dcnews.ro/2012/06/becaliisi-face-campanie-cu-sloganuri-legionare/.
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