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Un viitor pentru Basarabia

1. Încă de la formare, Republica Moldova este un stat care depinde extrem de mult de
asistența străină, atât cea financiară, cât și cea politică. Nu generăm suficient de mulți
bani pentru a ne îndeplini nevoile și nici nu putem să ne rezolvăm singuri problemele
politice. De 30 de ani, de câte ori avem o criză politică, ea este rezolvată fie la București,
fie la Berlin, fie la Bruxelles, fie la Washington, fie la Moscova, fie în toate aceste
capitale. De 30 de ani, an de an, depindem de asistența financiară străină pentru a ne
acoperi cheltuielile curente.
2. De ce suntem în această situație? Pentru că politicienii care ne-au condus până acum au
preferat o ambiguitate incapabilă, au preferat să mintă peste 3 milioane de moldoveni,
promițându-le iluzii și vânzându-le speranțe neîntemeiate. Ne-au mințit 30 de ani,
spunându-ne că putem sta între două blocuri mari, între Occident și spațiul rusesc și că
putem totuși să fim prosperi. Deși asistența financiară venea din Vest și sprijinul
energetic și bănesc sosea din România, politicienii ne-au spus tot timpul că trebuie să fim
integrați și în Est, că trebuie să fim apropiați și de Moscova.
3. Toate statele din Estul Europei care au ales să facă parte din Vest, să adere la Uniunea
Europeană și la NATO, au prosperat: dacă ele primesc astăzi fonduri europene de câteva
mii de Euro pentru fiecare locuitor, noi nu beneficiem nici măcar de 10 Euro pentru
fiecare moldovean. Dacă România primește aproape 40 de miliarde de Euro fonduri
structurale, Polonia primește 100 de miliarde de Euro, Ungaria primește 25 de miliarde
de Euro, Republica Moldova primește un ajutor de doar 100 de milioane de Euro de la
Uniunea Europeană. Acesta este efectual ambiguității politicienilor noștri.
4. Noi vrem să schimbăm, cu totul, destinul moldovenilor. Noi vrem să se renunțe, definitiv
la ambiguitate și la înșelătorie. Noi vrem să fim în NATO și Uniunea Europeană, noi
vrem Unirea cu România. Noi vrem ca fiecare țăran moldovean să primească aceeași
sumă de la Uniunea Europeană, precum țăranii din România, adică 200 Euro pe hectar în
fiecare an. Noi vrem ca basarabenii să primească aceeași alocare de fonduri structurale ca
și frații români, adică 1600 Euro pentru fiecare locuitor. Dacă alții v-au furat 1 miliard de
dolari, noi vrem să vă aducem 5 miliarde de Euro de la Uniunea Europeană.
5. Noi vrem ca toți moldovenii să poată dormi liniștiți în paturile lor, noi vrem ca toți
moldovenii să se bucure de viețile lor în pace, să se bucure de copiii și nepoții lor în
siguranță. Noi vrem să ducem Republica Moldova în NATO. Nu mai acceptăm minciuna

că suntem stat neutru. Nu, noi nu vrem să fim neutri, noi vrem să fim în NATO, să fim
parte a Occidentului.
6. Ne-am săturat să ne credem bivalenți, ne-am săturat să fim "bilingvi" sau să aparținem
unei "națiuni civice". Noi vrem ca, de azi înainte, să fim români moldoveni, să fim
occidentali, să fim parteneri cu americanii, cu germanii sau cu balticii. Moștenirea
sovietică înseamnă că ne zbatem în sărăcie și corupție, ne pleacă copiii de acasă de
foame și de sete. Vrem să putem trăi aici, cu copiii noștri alături. De ce noi am rămas
săraci și furați de fiecare nou guvern, iar toți esticii care au intrat în Uniunea Europeană
și în NATO sunt bogați, se bucură de viață, își refac orașele și își cresc copiii acasă la
ei? Vrem să fim și noi la fel Țările Baltice, Polonia, Cehia, Slovacia și alții, vrem să fim
parte din Occident.
7. Ne-am săturat de clasa politică veche, îmbâcsită și superficială, care ne-a condus timp de
30 de ani. Vrem oameni noi, tineri, neîmbolnăviți de mizeria politicii de până acum.
Vrem idei noi, vrem idei europene, vrem să ne construim un viitor european. Nu mai
vrem să ne peticim bugetul an de an cu mici ajutoare din afară. Vrem să construim o
economie puternică, productivă, care să dea oamenilor salarii mari, de nivel european. Nu
mai vrem să trăim în orașe neîngrijite, cu străzi sparte, slab iluminate, cu blocuri vechi și
cu fațade nerefăcute. Vrem să avem orașe de tip european, cu blocuri refăcute cu fonduri
europene, vrem să refacem toate clădirile istorice, așa cum s-au refăcut palatele din
București, din Budapesta, din Varșovia. Vrem să avem diplomele recunoscute peste tot în
lume, vrem să fim în rând cu polonezii, cu ungurii, cu cehii. Vrem să fim pe deplin
români, cu toate drepturile pe care românii le au în Uniunea Europeană.
8. Nu v-ați săturat ca, la fiecare patru ani, politicienii stataliști să inventeze câte o minciună,
doar pentru a putea ei să fure liniștiți? Nu v-ați săturat ca, din banii voștri, să se fure câte
un miliard de dolari într-o zi? Nu v-ați săturat ca în judecătoriile făcute pentru a vă da
vouă dreptate să se spele câte 20 de miliarde de dolari pentru firmele rusești? Nu v-ați
săturat ca voi să umblați la muncă în străinătate și politicienii să trăiască o viață de lux,
cu vile în Miami sau în Elveția? Nu v-ați săturat de politicieni care își cresc copiii în cele
mai scumpe școli private din Occident, dar vă spun vouă ce bine este să trăim aproape de
ruși? Dacă v-ați săturat, atunci, veniți alături de noi! Veniți să reclădim împreună
speranța, veniți să reclădim împreună viitorul!
9. Noi vrem să clădim o societate dreaptă și pentru toți moldovenii. Nu mai vrem să avem
politicieni cu conturi off-shore, nu mai vrem să avem politicieni cu firme ascunse. Nu
mai vrem politicieni care să fure banii de la Banca Națională. Nu mai vrem politicieni
care să ia credite preferențiale de la bănci. Nu mai vrem politicieni care să lucreze pentru
raideri. Nu mai vrem politicieni care să comande procurorilor. Nu mai vrem politicieni cu
soți sau soții cu afaceri cu statul. Vrem politicieni curați, fără firme ascunse, fără conturi
ascunse. Nu mai vrem politicieni penali. Toți cei care au furat să plece din fruntea
statului. Vrem să fim conduși doar de oameni fără nicio pată, de oameni curați și sinceri.
10. Nu mai vrem bănci rusești, nu mai vrem gaze rusești, nu mai vrem firme rusești offshore. Vrem firme occidentale, care să ne respecte și care să investească bani adevărați
aici, nu vrem firme care să ne fure banii. Vrem să avem și noi bănci occidentale, vrem
gaz românesc, vrem firme occidentale. Vrem să fim o bucățică de Occident. Vrem să fim
parte a României.

