MANIFEST PENTRU SĂNĂTATEA ROMÂNILOR
La manifestările din Piața Universității participă oameni din toate
categoriile sociale și de toate vârstele: salariați din domeniul public și privat,
pensionari, studenți, elevi,vârstnici și tineri.
Oamenii au ieșit în stradă pentru înlăturarea unui regim totalitar,
antidemocratic, dictatorial, nu numai pentru salarii mai mari sau pentru
avantaje materiale.
Constatăm că România acestor zile se caracterizează prin:
-

Înstrăinarea clasei politice și a președintelui României de interesele
cetățenilor, singurul scop al acestora fiind păstrarea funcțiilor, cu
avantajele materiale ce decurg din acestea;

-

Încălcarea principiilor statului de drept și guvernarea bunului plac, prin
subordonarea Parlamentului și Guvernului unei singure persoane și a
camarilei din spatele ei;

-

Decimarea valorilor românești și a sistemelor de învățământ, de sănătate
și cultură, în scopul creării unei mase de manevră lipsite de educație, de
caracter, de voință proprie, de coloană vertebrală

-

Existența unei clase de trădători, lingușitori, vânzători de neam și
conștiință, traseiști politici, pregătită să facă orice pentru a-și păstra
privilegiile;

-

Învrăjbirea categoriilor sociale unele împotriva altora și stigmatizarea
acestora, prin afirmații de genul: „pensionarii sunt prea mulți”; „din
sistemul de asigurări sociale trebuie să iasă, pe cale naturală, o
persoană din șapte”; sistemul bugetar este „ca un om foarte gras și mare
(...) care stă în spatele unuia foarte slab (...) și tot vrea când vede farfuria
cu mâncare”; „învățământul

scoate numai tâmpiți”;„sistemul de

sănătate este corupt în profunzime”, „nu privatizăm spitalele – le
transformăm în societăți comerciale”,;
-

Sărăcirea sistematică a populației;

-

Lipsa de perspectivă pentru tineri și emigrarea forței de muncă;

-

Distrugerea economiei naționale;

-

Îndatorarea peste măsură a țării, cu unicul scop de îmbogățire a celor
care fac afaceri cu actuala putere.
MANIFEST PENTRU SĂNĂTATEA ROMÂNILOR
Pentru toate acestea, SOLICITĂM:
1. DEMISIA PREȘEDINTELUI TRAIAN BĂSESCU ȘI A GUVERNULUI EMIL
BOC
2. NUMIREA UNUI GUVERN DE TEHNOCRAȚI
3. ALEGERI PARLAMENTARE ȘI PREZIDENȚIALE ANTICIPATE, ÎN
PRIMĂVARA ANULUI 2012
4. ALEGERI LOCALE ÎN VARA ANULUI 2012
5. MĂSURI

CONCRETE

POSIBILITĂȚI

DE

ÎN

VEDEREA

FRAUDĂ

ELIMINĂRII

ELECTORALĂ,

ORICĂREI

INCLUSIV

PRIN

PARTICIPAREA LA PROCESUL ELECTORAL A REPREZENTANȚILOR
SOCIETĂȚII CIVILE
6. STABILIREA PRIN LEGEA ELECTORLĂ A INTERDICȚIEI PENTRU
FOȘTII ACTIVIȘTI COMUNISTI ȘI OFIȚERI DE SECURITATE DE A
CANDIDA LA FUNCȚII PUBLICE
7. ELIMINAREA PROCEDURII ANGAJĂRII RĂSPUNDERII GUVERNULUI
ÎN FAȚA PARLAMENTULUI
8. RESPECTAREA PRINCIPIILOR STATULUI DE DREPT ȘI ELIMINAREA
CORUPȚIEI INSTITUȚIONALIZATE
9. DIALOG REAL CU SOCIETATEA CIVILĂ (SINDICATE, PATRONATE,
ASOCIAȚII PROFESIONALE, ORGANIZAȚII NONGUVERNAMENTALE
ETC.)

10.

RESPECTAREA

DEMNITĂȚII

UMANE

ȘI

A

VALORILOR

TRADIȚIONALE ALE ROMÂNILOR.

Astăzi, Popor Român, pentru tine se rescrie istoria!
Veniți alături de noi pentru a apăra adevăratele valori ale democrației!
Dumnezeu să ne ajute!
Grupul cetățenesc de inițiativă: Gheorghe ISVORANU, Marius Ovidiu
NISTOR, Viorel HUȘANU, Iulian POPE, Angela TUDOR, Romeo SANDU, Ana
RĂDULESCU, Răzvan BORDEIANU, Marian Ștefan IONESCU, Ioana VOICU,
Teodora BANAȘ, Ștefan MILITARU, Gabriela-Violeta TUDOR

