Observații:

Bogdan Deleanu, candidat la alegerile europarlamentare al partidului PLUS+ (Dacian Ciolos) răspunde la întrebări pe internet. Întrebările au fost preluate de pe https://www.reddit.com/r/Romania/comments/agwn3b/salut_bogdan_deleanu_aici_gata_sa_ama_sunt/  
Am boldat unele fraze care mi s-au parut relevante din punct de vedere negativ (mai multe) sau pozitiv (vreo trei). 
Uneori întrebările sunt lungi și conțin mai multe paragrafe, le-am lăsat așa și am marcat întrebările cu I și răspunsurile cu R.
Am inclus întrebările și răspunsurile irelevante din punct de vedere politic (cum ar fi cele despre jocuri pe calculator), pentru a contribui la alcătuirea unui profil psihologic.
__________________________________________________________________________________
INTERVIU CU BOGDAN DELEANU DE LA PLUS+ 
I: Ce a determinat realizarea acestui AMA? Vrei să îţi măreşti şansele de a obţine un loc în urma alegerilor interne (promovarea partidului + comunicare cu plebea ✔)? Vrei să popularizezi faptul că... aveţi alegeri interne? Sau ce?
R:  Vreau ca Roddit sa audă de +PLUS, pentru că sunt convins că poate fi o opțiune pentru mulți de aici. Vreau să deschid un drum către alții, ca și Dacian sau Vlad. Și.. nu în ultimul rând. Dacă supraviețuiesc la un AMA cu roddit, nu mai am nici o problemă să merg la antene 😊
I: Ca simplu cetăţean, ar trebui să ştiu cine eşti? Indiferent de răspuns... de ce? Ţine cont că sunt un om simplu, forumul despre care vorbeşti doesn't ring any bell.
R:  Nu neapărat. Deși.. define simplu cetățean. Eu nu cred că ar trebui să cunosc toți experții bancari sau agricoli. Dacă citești pe afaceri europene, ai șanse. Altfel nu și poate într-o lume ideală politicienii nu sunt tot decât niște simplii cetățeni, ca tine sau mine, care bagă o fisă și încearcă să facă ceva, pe tema lor, mai bine decât alții.
I: Cum defineşti politica? Cum ar trebui să fie un politician? Eşti de părere că este de ajuns să ai nişte competenţe profesionale (mă refer mai mult la conceptul de tehnocrat), sau ai nevoie şi de abilitatea de a fi un bun orator, implicat în societate, care să fure inimile oamenilor? Tu ce abilităţi ai (dintre astea) şi pe care nu le ai?
R:  Politica în practică în România este o ocupație, un job. Mulți (nu toți) merg de nevoie în politică și fie ajung sus dar rămân conduși de nevoia care i-a adus acolo, fie intră prin administrație, prind un job relaxat și nu își bat capul să dea randament. Eu aș vrea să fie o vocație – să intri pentru că vrei o schimbare, după un set de valori, în cetatea ta. Oricine ar trebui să poată încerca să fie politician, dar scris, oral.. în semne, trebuie totuși să poată comunica ce are în cap, ce vrea să facă.
Eu sunt oarecum o excepție de la regulă pentru că am și studiat științele politice și relații internaționale. Am lucrat pe asta dar acum vreau să pot și decide pe asta -sper eu -mai bine decât au făcut-o alții în Ro până acum. Cred că reușesc de obicei să încheg două vorbe și mă descurc ok în fața unei mulțimi. Pot să fiu amuzant dacă nu mă trec toate transpirațiile.
I: În ce emisiuni (televizate sau de radio) româneşti ai fost invitat şi când? Despre ce ai vorbit?
R:  Merg, când mai sunt în țară, la Adevărul Live. Am fost pe la RFI. Cam atâtea care merită menționate. Am vorbit despre afaceri europene, UE, ro2019. Ah și am intrat live la Digi24 de la Bxl de câteva ori.
I: Ce activităţi ai la nivel local (nu naţional, nu european)?
R:  Define local. În București am organizat șase ani la rând cel mai mare forum de afaceri europene, Eurosfat, ca voluntar și doar cu voluntari, cu bani strânși din donații. Aduce experți și stakeholders din toată țara și din afară. Am publicat rapoarte, organizat conferințe fără număr, la București. Țin sesiuni cu studenți sau voluntari periodic pe afaceri externe. Și traininguri pe europene pentru ONGiști. Anul trecut am organizat un training pe dezinformare în Republica Moldova.
I: Ce părere ai despre sistemul de învăţământ românesc? Crezi că ar putea fi îmbunătăţit? Cum?
R:  Proastă. O programă stabilă, făcută pe bază de expertiză și bune practici (externe), nu neapărat pe idei ale unor dascăli locali creați în comunism. Mai puține teme, mai mult accent pus pe înțelegere în toate materiile. Mai multă creativitate. Mai multă alegere. Dincolo de asta, investiții masive în școli, salariile profesorilor (și altora din învățământ), infrastructură dar și școli vocaționale, etc. Nu e domeniul meu dar pot să v-o recomand pe Mirabela Amarandei de la +PLUS.
I: Ce părere ai despre parteneriatul civil? Dar despre căsătoria persoanelor de acelaşi sex + posibilitatea de a adopta? Dar colegii tăi de partid? Dar partidul ca entitate?
R:  Pentru mine fiecare tre să fie liber să iubească pe cine vrea. Am lucrat mulți ani în Belgia unde este parteneriatul civil este ceva normal. Despre căsătorie, nu știu dacă mai e nevoie, dacă parteneriatul civil oferă aceleași drepturi. Adopțiile sunt așa de grele și ciudate în România (m-am uitat la legea asta pentru că e ceva la care m-am gândit personal) că abia pot adopta cuplurile „tradiționale” (whatever that means). Dincolo de asta, ăsta e un fake subject. Sigur, un politician trebuie să poată răspunde la orice întrebare, dar nu sunt sigur că trebuie să o facă atunci când asta riscă să distragă de la întrebări mai presante. Am eu senzația că și cei straight și cei LGBT pleacă la fel de mult din țară din cauza economiei, sănătății, etc. Poate hai să rezolvăm astea înainte...
I: Ce părere ai despre religie? Dar despre instituţiile religioase de pe teritoriul României? Ce ai schimba?
 R:  Îmi place spiritualitatea, mă sperie religia organizată. Când îmi zice cineva ce și cum să cred, îmi vine mereu să sap și să întreb de ce? Doar pentru că m-am născut aici? Și dacă mă nășteam la 150 de km mai la nord, făceam trei pași la dreapta și apoi doi la stânga și scuipam peste umărul drept, nu stâng. Aș vrea ca BOR să își reorienteze radical filozofia, de la una bizantină, focusată pe rit și, well, ortodoxie, la una în care oamenii să fie în centrul atenției. Și-ar face și lor și românilor un bine dacă ar investi mai mult în cantine sociale, adăposturi, cămine pentru copii, ajutoare în comunități... Mâine aș schimba tot blingul bizantin. Cele mai frumoase biserici pe care le cunosc sunt din lemn, pictate fantastic (gen M. Bârsana). Toată blingăraia asta aurită pe care o văd mă sperie.
I: Ce părere ai despre o eventuală unire cu Republica Moldova? Ai susţine un asemenea demers? Ai susţine organizarea unui referendum în ambele ţări? Dar partidul din care eşti?
R:  · Eu deja m-am unit – soția e din Chișinău și merg acolo de 3-4 ori pe an, sau vin ei aici. Fiimea e unirea întruchipată😊 Am familie mare acolo. E o întrebare pe care cumva, o discut mai des cu românii decât moldovenii. La ei sunt atâtea probleme că unirea, pentru ei, nu pare chiar așa o prioritate (cel puțin, nu din punct de vedere de identitate, de mândrie, de istorie, cum e pentru mulți români). De facto, dacă țara lor (și a noastră) s-ar redresa, ar merge, ideal intra în UE, Schengen, ar fi tot pe acolo, doar că efectiv mai realist. Cred că și PLUS crede la fel: România și Moldova împreună în UE. Dincolo de asta, aș dezbate subiectul oricând. Mi-e tare dragă Moldova și fii-mea o să petreacă multe vacanțe pe malul Nistrului. Dacă unirea ar fi realizabilă, realistă dar mai mult decât orice, dorită de moldoveni, e altă discuție. Azi, ca român, să zici de unire la Chișinău dar mai ales Bălți înseamnă 9/10 cazuri să dai dovadă de o lipsă totală de tact.
I: Ce părere ai despre Ţinutul Secuiesc? Le-ai susţine autonomia? Cum crezi că ar putea fi rezolvate problemele din prezent?
R:  Are nevoie de investiții mai mari în dezvoltare, în locuri de muncă, în infrastructură. Nu e de mirare că există tensiuni atâta vreme cât oamenii o duc rău acolo. E păcat că UDMR este partidul care a fost, practic, la guvernare cei mai mulți ani după 89 și a făcut cele mai puține pentru alegătorii lor. Cred că mai tot ar fi rezolvat dacă oamenii ar duce-o mai bine și asta înseamnă programe de economie socială, de dezvoltare și nu vorbe goale ca autonomia. Care, mă întreb, cum ar funcționa dacă ei ar trebui de exemplu să se dezvolte din taxele încasate tot acolo?
I: Ce părere ai despre situația etnicilor români din Ucraina şi Serbia? Ce ai face pentru a o îmbunătăţi? Crezi că România ar trebui să ia nişte măsuri vis-a-vis de anumite decizii luate de administraţia ucraineană? Ce părere ai despre vlah vs. român? Ce crezi că ar trebui să facă România în legătură cu subiectul ăsta? Dar partidul din care faci parte?
R:  Nu știu dacă +PLUS a ajuns deja la vlahi pe lista de things to do. Cu Ucraina cred că rezolvăm mai multe dacă mergem pe un approach mai soft decât s-a mers până acum. Da, România trebuie să ia decizii, să ofere suport cultural, pentru școli de română, tot mai mult decât până acum, dar în timpul unei ofensive diplomatice pozitive. Nu e ca și cum Ucraina nu are nevoie de prieteni azi. Și multe măsuri luate împotriva românilor de fapt sunt țintite spre ruși.
I: Ce părere ai despre agresivitatea unor oficiali maghiari vis-a-vis de statul român? Ce măsuri crezi că ar trebui luate?
R:  Unii oficiali maghiari sunt agresivi cu mai mulți, deși cu românii e și mai ușor că de multe ori îi lăsăm. De cele mai multe ori e vorba de politica lor internă. Să nu le facem jocul, să îi blocăm și not feed the trolls.
I: Din punct de vedere geopolitic, ce atitudine crezi că ar trebui să aibă România? Cum ar trebui să fie relaţiile cu statele vecine (toate, nu doar cele din UE)? Ce crezi că ar trebui schimbat în legătură cu subiectul ăsta? Ce ai propune, concret?
R:  Față de cine? În UE nu vorbim de relații externe, ci europene (avem nevoie de un mental shift legat de asta și de o schimbare majoră în MAE). Față de Est, avem nevoie să punem bani pe masă și să venim cu strategii majore de investiții comune (ideal, cei mai mulți bani pe masa aia să fie europeni) pentru că este efectiv penibil nivelul de relații pe care îl avem cu Ucraina. Dar la fel ar trebui cu Georgia, Armenia, cu Azerbaijan și dincolo, în Asia Centrală, pentru a profita și de inițiative anexe pentru noi rute comerciale (acel nou drum al mătăsii, sau Belt and Road). Și ar trebui să ne erijăm într-un lider regional și din punct de vedere al valorilor, față de Turcia, de același Azerbaijan și nu numai (pentru că așa ne-am atrage și mai mult backing din Vest, fără de care nu facem mare brânză). Și apoi mai e și Asia de Sud Est – cu care avem de discutat serios despre un IT hub românesc.
Mai concret – proiecte comune cu Ucraina și Moldova mai multe – drumuri, poduri, educație, cultură, conectare pe energie. Exportare de expertiză în Caucaz și adus înapoi resurse de dus mai încolo în UE. La fel cu Asia Centrală. Apoi, oferirea de avantaje pentru companii mari din Asia de Sud Est care ar putea deschide huburi regionale la noi sau mări ce au deja în România.
Dar e tricky aici. Relațiile externe sunt un domeniu puternic dependent de altele. Degeaba aducem bogățiile lumii în Portul Constanța (pe care, să zicem, îl mărim, modernizăm) dacă apoi se blochează toate în infrastructura noastră de transport. Degeaba aducem investitori japonezi sau din Singapore sau coreeni dacă nu e nimeni să-i primească sau să le intermedieze oportunități cu parteneri, companii, firme locale, chiar universități locale. Dar pot fi făcute în paralel.
I: Ai fi dispus să colaborezi cu PSD - ALDE - UDMR? De ce da, de ce nu? În ce condiţii / împrejurări?
R:  Aș fi dispus să colaborez cu oricine, dar doar dacă asta aduce un bun adevărat pentru alegătorii mei. Nu sunt așa de mândru. Dar astăzi nu văd nici un om de acolo care ar putea garanta așa ceva.
I: Ce plănuieşti să faci în Parlamentul European? Concret, cu exemple (de preferat nu copy paste de pe site, ci o variantă mai personală, mai down to Earth, pe care să o înţeleagă toată lumea, indiferent de vârstă, origine sau educaţie). Mie, ca simplu cetăţean român, ce beneficiu îmi aduc lucrurile pe care vrei să le faci? Am 21 de ani. De ce ar trebui să mă înscriu în +PLUS?
R:  Am scris și pe bogdandeleanu.ro, dar uite, versiune scurtă: să fac tot posibilul ca prin pârghii care nu te interesează, în întâlniri de care nu vrei să știi, șansele tale de a mai trebui să protestezi pentru drepturi elementare sau democrație să se reducă la zero. Indiferent de domeniu, aș vrea să creez un hub de resurse pentru societatea civilă din Ro, mai ales pe domenii sociale și de impact, în primul rând direct, la mine în birou, dar și indirect, prin legislație europeană și mai multă finanțare, educație, instrumente de bune practici, etc.
Asta ar face lucrurile din jurul tău mai bune în multe feluri: de exemplu, spitalele ar fi mai ok, pentru că asociațiile de pacienți (dar și de medici) ar fi mai puternice, ar trage mai repede și ușor semnale de alarmă și, cu mai multe resurse, ar fi capabile să propună mai multe soluții, să atragă mai multe finanțări, să ajute mai multe tinerii doctori, asistente, etc. să crească.
Deloc în ultimul rând, vreau să reduc la zero virgulă orice risc ca viața ta sau liniștea ta să fie pusă în pericol de conflicte. De exemplu, militând agresiv pentru progres făcut în Uniunea Europeană pentru Apărare, cu un HQ permanent în România, sau printr-un proiect pilot pentru un instrument european de luptă împotriva dezinformării, care să devină apoi acțiune pregătitoare, care să devină apoi o agenție UE, cu sediul tot în România. Tl;dr: N-am soluții magice și nici găleți de bani nu știu să aduc. Vreau eventual să creez măcar gălețile și ele să nu fie găurite. Știu, nu e sexy. I fail at politix ☹
· Este primul partid după 1990 încoace închegat, făcut încet și bine, pornit dintr-o baza umana reala (crescuta în Platforma România 100, cel mai mare ONG românesc din ziua de azi ca număr de voluntari activi), cu lideri veritabili și verificabili profesional (Cioloș, Voiculescu, Pâslaru), compus 100% din oameni care au lăsat cariere de succes și salarii mari în spate doar ca să încerce să schimbe România. Este și plin de oameni care lucrau în afară și s-au întors în țară ca să oprească dezastrul (alții au făcut-o, eu mă pregătesc). Este partidul care va avea soluții, nu ideologii și proiecte, nu doar idei – țineți aproape să le citiți pe primele după Convenția Națională de pe 26.01.
· Am un cont dar frankly 9/10 din timp până ajung să zic ceva toți s-au mutat pe alt tread, pentru că intru târziu. Mai postez chestii diverse cu contul meu, cu mixed results. Nici nu am cel mai bun timing.
· Eu nu știu așa de mult PR dar știu că mult PR pare că nu-i PR ... trebuie să votezi +PLUS pentru că de fiecare dată îți va prezenta cele mai bune opțiuni cu, de departe, cea mai bună expertiză pe domeniul pe care votezi. Ia primii 5 pe lista noastră și compară-i cu oricare alți primii 5 de la altcineva. +integritate+oameni noi+oameni care și-au lăsat cariere ca să servească bunul public
· Dacă vrei să încerci să schimbi lucrurile în comunitatea ta, strada ta, satul tău (în limitele manifestului https://www.ro.plus/manifest ), PLUS este platforma care te va ajuta să faci asta. Dacă te-ai săturat de proteste sau de oftat trist că lucrurile merg nasol, PLUS este locul în care tu și alți oameni care simt la fel aveți șansa să le opriți și să le întoarceți. Suntem aici ca să nu mai mai spunem că ne-am săturat și că ar trebui ”să se” facă, ”să se” întâmple ceva. Hai să facem noi! Abuzuri la primărie, drumuri stricate, școli infecte, spitale distruse, administrație publică incompetentă ca-n sec XIX și tot așa, vrem să le schimbăm pe toate.
Și de ce m-am înscris eu... Dacă mă uit în jur în România și apoi în jur în Spania sau Belgia, rațional, e greu să vreau să îmi cresc fata în România. Munți și păduri și brânză capră au și alții. Vreau să aibă o viață bună, nu doar să fie mândră că e româncă. Nu dau vina pe cei care pleacă. Vorbesc cu oameni prin toată Europa la PLUS care au plecat, vor să se întoarcă dar, rațional, nu au neapărat de ce. Unii sunt iraționali, vin înapoi ”pentru că aici le e inima”. Eu sunt mai lucid și vreau să fiu în România pentru mai mult decât atât. Și nu pot să stau să schimbe lucrurile altcineva. Atunci, fie mă implic, fie renunț la idee. Și nu vreau să renunț. Iar +PLUS e de departe cea mai bună șansă acum.
I:  Cu ce s-au ocupat părinții înainte și după '89?
R:   Aș vrea să știu și eu răspunsurile astea de la unii politicieni.Și mama și tata au lucrat la Combinatul Jilava, unde el era jurist și ea muncitoare (când eram mic mă plimba cu motostivuitorul, pentru că da, orice femeie poate să fie și ea 😊) . După Revoluție el a rămas jurist și apoi a devenit avocat, iar ea a lucrat ca secretar apoi a făcut diverse studii iar în prezent e asistentă medicală.
I: Înainte de '89 ai avut membri de familie în poziții de influență (inclusiv locală) în PCR, armată, miliție, servicii secrete, CAP-uri sau afaceri internaționale (gen Băsescu)?
R:  Nu. Aveam un unchi marinar (electronist) care o dată mi-a adus banane. Se pune?
I: Declarația de avere și modul în care ți-ai câștigat pâinea în ultimii 10 ani, cu cât mai transparent cu atât mai bine.
R:  Fair enuff, o să fie pe site public curând, plus că se publică o dată cu candidatura. Am o rată pe un apartament mic la Bruxelles și o mașină, ambele împreună cu soția, dar posesiunea mea cea mai prețioasă este un laptop de gaming pe care nu apuc să mă mai joc. După câteva part-time-uri în studenție (wall-street.ro, Softwin) am plecat la master în Bruxelles unde am găsit un job de webmaster la EUDemocrats, un fel de partid european (fără români) de eurosceptici soft. La ei cred că am învățat mai multe despre de ce e UE mișto decât oriunde altundeva. Apoi în 2009 stagiar la delegația română din ALDE din Parlamentul European (PE), apoi consilier pe afaceri externe, mostly. Apoi ONU și apoi iar consilier pe externe. Apoi la Comitetul Economic și Social European.
I: Cu ce partide ai colaborat și în ce măsură între 1990-1918?
R:  Am zis de EUD, deși colaborat e un fel de-a zice, eu le țineam un site făcut în typo3 și le ascultam rantsurile despre cât de nașpa e UE, ocazional. Dar acolo am lucrat la euabc.com și a fost interesant. Apoi cu ALDE Party că lucram cu ei și implicit cu PNL-ul vechi. Dar eu eram pe externe, pe ceva tehnic în PE, scriam texte, amendamente și asta nu interesa pe nimeni. Am fost în câteva birouri electorale de la ei, numărat voturi. Dar după minunatul moment 2014 nu am mai avut de-a face cu ei.
I: Cum imi conving parintii si prietenii ca e important sa voteze pe 26 mai?
R:  Din experiență și încercări repetate, nu merge cu chestii raționale. Cel mai simplu, dă un ochi aici https://www.what-europe-does-for-me.eu , caută fie regiunea lor fie jobul lor și dă-le un exemplu, apoi zi-le foarte sincer că dacă nu merg la vot, sunt șanse reale să piardă toate astea. Gen banii să nu mai vină, drumul să nu se mai facă. E simplist dar adevărat.
Dacă par că rezonează, zi-le că dacă tot PSD-ALDE iau majoritatea în PE și pot controla ce fac românii acolo, cuplat cu mai mulți eurosceptici (care nu sunt fani ai României), ROexit sau mai degrabă, ROmarginalizare devin realitate. Adio bani, adio investiții, adio deschidere și drepturi, protecție din UE, programe de educație comune, standarde pentru alimente, siguranță, etc. Nu ai exagera dacă le-ai zice că viața lor va fi mai proastă din toate punctele de vedere dacă astea se întâmplă și astea se vor întâmpla dacă nu se votează pe 26 mai.
Și recent am descoperit că merge și cu ”Vrei să avem tot numai Viorici în PE?”
I: Care sunt cele mai importante informatii despre PE pe care nu le stiu majoritatea romanilor?
R:  E un loc enervant de consensual. Acolo nu merge cu ”noi avem majoritatea”, deci totul trebuie negociat la sânge. Ești bun negociator, gândești rapid, vorbești bine engleza și franceza și visezi și noaptea subiectul de negociere? Felicitări, ai șanse să faci minuni!
Merge o dată pe lună la Strasbourg, cu tot calabalâcul. Că așa au vrut francezii acum multă vreme.
E cimitirul elefanților pentru unii politicieni vestici. Se duc acolo la pensie și uneori e rău (nu fac mare brânză) alteori e grozav, pentru că aduc extrem de multă experiență cu ei.
Un MEP (eurodeputat) poate face mult mai multe decât un parlamentar național. Are la dispoziție oameni, bani, expertiză. Poate deschide birouri locale în țară, organiza evenimente peste tot, are porți deschise în guverne, companii, instituții (evident, dacă are și ceva de zis). Sunt MEPs prin unele țări care își duc în spate partidele și pe un mandat auzi des ”cutare a plecat să fie ministru, primar”, pentru că cei mai abili rup și în politica internă.
Poate fi un loc super frustrant pe anumite subiecte. Când am lucrat pe drepturile omului pe extern aveam senzația că mă dau zilnic cu capul de pereți. În fiecare lună un prizonier politic acolo, abuzuri acolo, execuții extrajudiciare acolo. Vezi poze cu victime, filme cu abuzuri. Scrii amendamente, te cerți cu unii. Și apoi o iei de la capăt. Alt prizonier pe death row la saudiți etc. O dată a venit un nene și ne-am făcut poză cu el toți, fusese eliberat din închisoare după o rezoluție de-a noastră. Era excepția.
I: ELI5 de ce e importanta presedintia Romaniei in UE?
R:  ELI5 Presedintia Ro2019UE: Copiii de pe locul de joacă Europa au împreună multe jucării și mereu fac unele noi, le îmbunătățesc pe cele vechi, împreună, fiecare cum poate. Este greu să aleagă toți deodată mereu ce jucărie să folosească sau construiască.
Așa că, o dată la șase luni, un copil este PRE-ȘE-DIN-TE-LE lor! El sau ea poate să zică ce jucărie să ia prima oară la joacă sau ce să construiască împreuna sau ce joc să joace. Ei aleg ordinea și încearcă să-i împace pe ceilalți copii, nu se joacă doar ei cu acele jucării, ba chiar ei trebuie să fie siguri că toți ceilalți se joacă bine înaintea lor și că la sfârșitul fiecărei zi toată lumea pleacă acasă mulțumită, locul de joacă e în ordine și că totul e mai bun.
Dar dacă sunt isteți, o să fie siguri că jucăriile sau jocurile pe care ei și le doresc ajung și la ei mai târziu
Iar după șase luni, dacă au fost buni, ceilalți copii țin minte și pe viitor le dau și mai multe jucării. Pfiu, ELI5 e mai greu decât credeam!
Iar un ELI18: e prima oara când România trebuie să facă ceva concret pentru UE. Dincolo de altă teorie, țineți minte că suntem în prim plan, iar prestigiul nostru, reputația, forța de negociere, se testează acum. Iese bine, ni se deschid uși noi. Iese mediocru, rămânem la stadiul de whatever . Merge prost, ni se reduc și mai mult șansele să decidem orice sau să fim invitați la negocierile mișto.
I: Cum votati pe articolul 3 (text and data mining)? Cum votati pe articolul 11 (ancillary copyright)? Cum votati pe articolul 13 (platforms responsability)?
R:  Mersi că ai întrebat din timp, nu e domeniul meu și a trebuit să citesc un pic. În principal în dezbaterea asta nu am încredere nici în publisherii care se vaită că le rup userii pâinea de la gură și nici în bigWeb care nu vor să dea un ban dar fac orice ca noi să ”pay with our eyes” cum tot zice Youtube. Mi se pare abuzivă încercarea publisherilor de a bloca orișice mic use de orice fragment de ceva ce poate le-ar aduce bani (mai ales că se ascund în spatele scuzei că micii artiști mor de foame când e clar că sunt plătiți de big media) dar și bigWeb abuzează în încercarea de a monetiza tot în. Chestia cu content recognition ar trebui să existe doar unde altfel se generează clar un profit. Faptul că YouTube mi-a scos tot sunetul din clipul de nuntă (care era vizibil doar la părinți și nași) că apare Coldplay acolo e absurd.
Cu dosarul ăsta acum alegerea e nasoală. Dacă aș fi MEP și ar apărea ceva de genul ăsta în aer, n-aș lăsa să treacă așa de comisie, unde îl poți amenda sau cere split vote (unde poți vota o parte din mendament + și o parte -) și apoi amenda din nou la plenară.
Presupun că vrei răspunsuri fixe, atunci (-) pe toate trei. Deși 11 avea nevoie rău de un split vote. Nu mă pricep la domeniu, dar unele idei sunt totuși de bun simț. Dar pentru că e directivă, lasă multe la decizia statelor, ceea ce uneori în practică la români duce la exces de zel și poate face totul și mai rău (gen ban pe .. fredonare pe stradă sau mai știu eu ce). Nu vreau să știu cum actualul parlament ar implementa așa ceva.
I: Care e consensul general privind directiva respectiva in randul candidatilor la PE din PLUS? (Presupunand ca ai auzit macar discutandu-se printre ei, ca presupun ca nu e subiectul vostru principal de discutie)
R:  Frate, îți zic sincer că nu am discutat-o dar o să o pun pe masă cu prima ocazie. Abia ne-am văzut cu lista de 43 și încă suntem candidați interni, nimeni nu e validat de partid.
I: In cazul in care conducerea PLUS s-ar pozitiona in favoarea directivei in forma ei actuala, cat de dispus ai fi sa mergi impotriva "liniei de partid"? Intrebare valabila si pentru alte probleme, nu doar copyright-ul.
R:  Întrebarea asta e bună pentru că nu ține doar de această directivă. O să mă bat pentru orice în care cred, dar chiar eu cred că o delegație în PE nu este puternică decât dacă votează disciplinat. Cum ai început să dai free vote la membri, cum toți știu că gata, la voi merge cu d-astea și puterea ta de negociere în toate dosarele unde ai oameni scade considerabil. De aceea, o să îți zic foarte sincer că atâta timp cât nu trebuie să votez ceva imoral (gen să protejez o imunitate sau împotriva drepturilor omului), nu aș vrea să sparg linia de partid. O astfel de directivă totuși e directivă, deci mai rămân marje de manevră și după. Acum mai este și policy assesment la nivel de UE.
I: Sunt un barbat de 51 de din satul Amara judetul Ialomita. Am lucrat intre 1979 si 1995 la o fabrica din Fetesti care s-a inchis. Am incercat diverse locuri de munca de atunci. Fierar betonist, agent de paza etc. De vreo 4 ani nu imi gasesc de munca pentru ca sunt prea batran si la noi in zona nu prea sunt locuri de munca. Am votat in 90 cu FSN, apoi cu PDSR, ultima data cu PSD. Imi petrec ziua facand una alta si discutand la birtul din sat in asteptarea ajutorului social. Sunt un fel de Ilie Moromete si toti barbatii din sat voteaza cum ii sfatuiesc eu. Am vazut ca ati fost pe la ONU, dar nu prea stiu ce inseamna si spuneti ca ati facut nu stiu ce forum... Pe mine ma intereseaza ce meserie aveti pe cartea de munca...
Ce imi puteti spune ca sa ma convingeti sa va votez?
R:  Nea Ioane, te-aș întreba în primul rând de viața ta. La tine cred că mai mult aș tăcea din gură, pune întrebări. Asculta. Pentru că ai trecut prin multe. Nu mă aștept să te convingă tinereii curățeii care vin la tine o dată la patru ani. Dacă aș găsi ceva ce te interesează, aș lega asta cumva de UE și de alegeri și fără să îți zic să mă votezi cu mine (dar sperând că îmi ții minte partidul, ăla cu plusu) ți-aș zice că dacă e să fie o șansă să meargă lucrurile mai bine, pe 26 mai sunt alegeri.
Iar dacă știam că vin la tine și aveam un pic de timp să-mi fac temele (ceva ideal dar nu mereu posibil în campanie) poate te-aș întreba de ce s-a mai făcut prin Amara, poate aș zice că se mai fac lucruri noi la drumuri, la parcul cu pomi, la grădina de vară, la turism.. până aș nimeri ceva ce cunoști. Ți-aș zice că banii au venit în mare parte de la Europa. Că poate mai vin bani. Ce părere ai mata de asta? Că poate o să aibă nevoie de oameni să ajute, la stațiune, la bilete, un gardian de pază ceva. Dar că Europa nu ne mai dă bani dacă tot văd că alegem doar furăcioși. Matale o să îmi zici multe povești despre cum se fură pe la voi, la primărie, la județ. Și din una în alta, mai zic și de alegeri și o să mă plâng și eu că lumea nu votează și ies mereu furăcioșii.
Poate te conving, poate nu. Dar măcar învăț ceva.
I: Domnule Deleanu, ati sustine o eventuala legalizarea a prostitutiei pentru a o putea regulariza si fiscaliza? Dar o eventuala dezincriminare a canabisului? Nu intreb de legalizare pentru ca tara nu e pregatita pentru asa ceva.
R:  Bogdan, Bogdane, nu domnule că mă ia cu ego.
Deși cu așa întrebare screenshot-bait... dacă calc strâmb imediat se scoate din context și iese pe surse că +PLUS vrea Gomora. Serios acum, când ai o țară care e o sursă majoră la atât trafic de ființe umane, cred că e nevoie de un overhaul major al legislație în mai multe domenii, inclusiv aici și să faci orice ca să protejezi victimele sau posibilele victime. Sunt exemple bune: toți știu de Olanda dar și în Germania este legală, reglementată și taxată. Dar sunt probleme și la ei și sunt mulți care zic că de fapt legalizarea o favorizează și mai mult. Urgența este proecția reală a celor exploatate la noi.
Cu iarba, iar tricky. Am văzut și eu Polițist,adjectiv și sunt de acord cu ideea filmului. Nivelul actual de criminalizare al consumului este complet depășit de realitatea modernă. Din tot ce am citit și auzit, sunt convins că la nivel medical, pentru tratarea multor bolnavi în situații terminale (și sunt mulți), ar fi o soluție, chiar mai ieftină decât multe alte medicamente. Știți când tre discutată asta? În 2024. Atunci o să aibă drept de vot și o să fie un mega demografic electoral cei pentru care Friday e un film clasic.
Dar, nu toate prioritățile sunt egale la noi. Poate în primul rând trebuie să nu mai abunde spitalele de acei bolnavi terminali. Poate că în primul rând ar trebui să facem ceva cu educația și locurile de muncă pentru tinere fete.Nu mă înțelege greșit, nu zic că nu e o întrebare pertinentă, dar toate la timpul lor.
I: Domnule Bogdan Deleanu, referitor la una din propunerile dvs. de pe site, "Voi găsi moduri prin care UE să poată preveni momente ca OUG13 sau 10 august 2018", concret, ce măsuri considerați?
R:  Vreau să mă asigur (devenind raportor, raportor din umbră, făcând lobby în Consiliu, Comisie) că Instrumentul pentru Valori (un fel de agenție care poate finanța direct și rapid activiștii pentru democrație și stat de drept din interiorul UE) și Mecanismul UE pentru democrație, stat de drept și drepturi fundamentale (care e încă neclar, dar trebuie să fie un set de pârghii mai dure prin care UE să blocheze prostiile făcute de statele membre) devin realitate, repede.
De asemenea, militând și mai mult pentru condiționarea plățile către Guvern pe fonduri critice europene de criterii obiective pe stat de drept și democrație. Ai dat în protestatari pașnici? Ești penalizat. A trecut ieri ceva în PE dar nu e suficient, pentru că este foarte nou (COM 324/218) și va fi nevoie de push ca să poată fi declanșate repede penalitățile.
Astea sunt doar vârful. Cea mai bună soluție este crearea unei interdependențe mult mai puternice între state membre, la nivel de stat de drept și drepturi fundamentale. Mai multe întâlniri, mai multă atenție și mai multe puteri la nivelul UE, inclusiv pentru a proteja direct cetățenii UE de abuzurile statelor membre UE. Știu că nu sunt concret aici, vorbim de poate zeci de rapoarte și dosare, fiecare pe câte un domeniu limitat (de exemplu, ce efecte pot avea petițiile cetățenilor la PE pe abuzuri de genul 10 august) dar care împreună ar înghesui mult statele membre pe o cale mai democratică.
Sincer, e mai ușor să previi un OUG13 decât un 10 august. Nu ar strica nici programe de educație și schimb de bune practici între forțele de ordine, prin accent pus pe cooperare polițienească pentru evitare de abuzuri. Cum ar fi dacă ai avea un fel de Erasmus + pentru jandarmi ? Dincolo de glumele cu ”travel Europe, beat up different cultures”, ar fi mai mici șansele să facă prostii.
Și tot pe 10 august, inițiative /lobby pentru legislație europeană legată de protecția martorilor și protecția dovezilor, inclusiv filmări cu mobilul.
Î: Vă mulțumesc pentru răspuns, din păcate nu sunt convins și observ și la alte întrebări enorm de multă limbă de lemn și evitați să răspundeți concert, scurt, clar și decisiv.
Volatilitatea asta în încercarea de a-i mulțumi pe toți nu-i un semn bun.
R:  Ok, super sincer: candidații la PE, oricare ar fi ei, pot foarte puțin să fie concreți. Pentru că e greu să știi ce ți se va arunca pe masă de către Comisie sau ce vei putea tu să prezinți. E bine să te învărți la nivel general ca apoi să reduci la particular când lucrezi cu dosarul în față. Când o să-ți promită cineva găleți de euroi, sume fixe, o să sune concret. Dar va fi abureală.
Personal, aș vrea să văd mai multe puteri directe la UE, pe mai multe domenii, corelate de respectul valorilor fundamentale. De la.. cote de pescuit, la plăți directe, la ce acces au reprezentanții tăi la întâlniri în Consiliu. Acel Mecanism de care zic mai sus este în aer pentru că momentan nici un guvern nu riscă să se angajeze la așa ceva. De acea ai nevoie de MEPs curajoși. Cum ar fi să se știe că a doua zi după un 10 august miniștrii tăi nu sunt primiți la câte o întâlnire de consiliu de resort? Sau că ți se taie timpul de vorbit peste tot? Sau că la viitorul fond sau schemă pe orice temă ar fi, pentru că ai o bilă neagră, primești procentual mai puțină prioritate decât ar trebui (de exmplu, la o schemă de sprijin pentru infrastructura feroviară, primești cu 15% mai puțin alocare pentru că ai făcut porcării pe stat de drept).
E puțin SF ce zic eu aici. Dacă vrei să îți trântesc un regulament pe masă, nu am cum.
Iar legat de Instrumentul de Valori, acolo e un pic mai clar. Vreau o agenție europeană, cu buget decent, care să aibă capacitate de reacție rapidă cu microfinanțări pentru activiștii pentru democrație, stat de drept, drepturile omului. ”Alo, aici Bucureștiu, ăștia vor să facă x,yz,” ”Ok, am verificat, nu e bine, PE sau CE sunt de acord cu voi, uite un virament de 50k să luați bannere pt proteste, să angajați avocați să conteste, să cumpărați add space în ziare, să plătiți vectori de comunicare, etc. ”. Ceva vag similar face acum European Endowment for Democracy, dar pe externe.
I: Care este primul aspect negativ pe care l-ai schimba in Romania si cum ai face asta ? Care ar fi urmatoarele 3 pe care le-ai schimba ? De ce consideri ca o pozitie de europarlamentar ar fi mai avantajoasa pentru a schimba Romania comparativ cu lupta politica din interiorul tarii ?
R:  Dacă aș avea o baghetă magică, i-aș face să fie cu 0,5% mai încrezători în ei, în alții. Mare parte din mârlănie și ”ce vrei bă?” pe care-l primești la casa la șaorma e de acolo. Politic, trebuie început cu administrația publică. Tot tot tot. Criterii de angajare, stil de muncă, digitalizare, competențe, tot. Apoi de aici sănătatea și educația, apoi sustenabilitatatea (aici intră agricultură, rural, turism, mediu) și apoi securitatea, armata.
Nu e mai avantajoasă, sunt complementare. Ideal e să ai o delegație de MEPs tari la Bruxelles care să lucreze cu un grup parlamentar tare în București. Există puține exemple bune cu asta în UE dar când există se numesc Germania. Momentan, asta avem. Vrem să schimbăm ceva politic? Europarlamentarele sunt primele. Asta trebuie să fie piatra de temelie pentru ce urmează.
I: Te-as ruga sa te raportezi si la deficitul democratic.
R:  Dacă te referi la deficitul democratic, păi de asta sunt aici. El vine în primul și în primul rând de la absenteism. Nu doar la vot, absenteism și nepăsare generală față de UE. Câți v-ați uitați la streamuri din PE, de eventuri cu nea Juncă? Și o poziție de MEP poate face minuni. Numai că de obicei oamenii fac campani despre PE și UE înainte să devină MEPs, apoi devin și uită. Când măcar dacă le pasă de ce se întâmplă peste cinci ani, după trebuie să îi dea și mai tare bice.
I: Cum ai ajuns să lucrezi la ONU, cât ai stat și de ce nu ai continuat acolo? Cât de mare ți s-a părut impactul ONU la nivel global? Ma gândeam și eu dacă as putea sa ajung cumva acolo; fără să am experiență politică se poate? Mi se pare o instituție majoră, dar parcă își pierde din recunoștință pe zi ce trece...
R:  A fost, toată facultatea, visul meu. Dar eram prea mic (au limită de vârstă 25 ani minim). Așa că am studiat ce am putut (licența pe ONU, dizertația de master pe misiuni umanitare) și cum am făcut 25 de ani am aplicat să fiu UNV (un fel de voluntar plătit) plus orice alt job găseam, pe unjobs.org. La un an de spamat degeaba am strâns bani și am mers la o școală de vară unde citisem că vin recrutori de la ONU. I-am impresionat (sau speriat de cât de stalker eram, nu sunt sigur care), au început să mă pună pe liste și după câteva interviuri ratate, am primit un telefon pe 31 ianuarie din Haiti, iar câteva zile mai târziu eram pe avion.
Nu numai că se poate fără experiență politică, dar caută mai mult juriști, social workers.. și meserii concrete, în IT, șoferi, tehnicieni de tot felul.
Nu am continuat pentru că am făcut ce am mers să fac (să organizez alegeri) și mi s-a zis că mai pot sta încă 8 ani pe alegeri.. dar nu mai erau alegeri de făcut (nu mă puteam transfera în alt departament și nu au mai avut alegeri 5 ani după ce am plecat). Asta, cuplat cu delăsarea unor colegi (20% din oameni făceau 80% din muncă) și birocrația ONU (care este de departe cea mai găunoasă din lume, UE nu e nimic pe lângă) m-au făcut să decid că aș stagna dacă aș rămâne.
Dar impactul există. Cei 20% de care ziceam salvau vieți, literalmente. Am văzut sate întregi care ar fi murit de sete sau boală dacă nu venea cisterna ONU, săptămânal. Dar are nevoie de o reformă majoră.
I: Ce părere ai despre Uniunea militară Europeană propusă de Macron și susținută de Merkel?
R:  1. Trebuie transformată în Uniunea Europeană pentru Apărare. Are nevoie de un HQ permanent și eu aș propune să existe 3, unul pentru Nord, unul pentru Sud și unul pentru Est, acesta din urmă în România.
I: Dacă ar fi obligată să aleagă, ce ar trebui să aleagă România între NATO și Parteneriatul Strategic cu SUA pe de o parte și UE și Uniunea militară precizată mai sus pe de altă parte?
R:  Dacă ar fi obligată să aleagă, situația ar fi atât de rea încât alegerea nu ar mai conta. Dar în acest moment alegerea e clară. Plus că Uniunea Europeană de Apărare practic încă nu există.
I: Care sunt principalele 2 probleme ale UE și care ar fi în mare soluțiile? Aceeași întrebare și în cazul României.
R:  Heh asta e un fel de what is the meaning of life. Ok, după mine:
*Faptul că guvernele dau în UE când ele îs de vină și își asumă meritele UE când totul merge bine. Asta e o sursă majoră a lipsei de interes, de legitimitate. Soluția ar fi ca cetățenii să fie educați mai bine, încă din școală, ce e UE și ce face.
*Deși acum cinci ani aș fi zis altceva, acum o problemă urgentă este că UE este sub asediu. Fie că e Putin, fie că sunt hateri anarhiști sau naționaliști cu minte îngustă, e un val întreg de anti-UE și se reflectă în media, în activism, în ce e cool. E oarecum legat valul ăsta cu anti-science sau anti-logic.
Soluția e să fight back. Să dăm și noi în ei, cu mesaje, cu argumente, da mai ales cu acțiuni. Și o agenție europeană de luptă împotriva dezinformării cu sediul în.. România).
Cu România o să zic doar ce mi se pare urgent:
*Administrația publică. E nevoie de o reformă masivă a arhitecturii, competențelor (și salarizării), randamentului ei, instalarea unor sisteme informatice integrate (astăzi fiecare minister are altceva și oamenii din guvern îți dau mailuri de pe yahoo). Ar salva și mulți bani asta, care s-ar putea duce pe...
*Sănătate. Eu am.. am avut.. un văr ce făcuse transplant în Austria, fusese printre ultimii înainte ca PSD să închidă rețeaua. A murit anul trecut de la o infecție simplă, în România. E nevoie de o reformă de la numirile de manageri în spitale, criteriile de achiziții, salarizarea tuturor cadrelor, update pe protocoale medicale și în paralel investiții masive în spitale noi și nu doar în spitale. Sistemul policlinicilor cu medici primari de familie trebuie să fie un loc de control și prevenire permanent, de screening și deci și acolo e nevoie de bani. Nu ar strica și mai multe campanii pe stilul de viață, alimentație, etc.
I:  Consideri că PLUS are o problemă pe partea de comunicare? De exemplu mulți de aici nu știau cine ești; mai mult, căutând numele tău pe google apare un site legat de Mișcarea România Împreună care din ce am înțeles nici nu mai există. Iar site-ul e încă folosit din ce văd. Cum consideri ideea de a candida pe liste comune, PLUS cu USR? Care ar fi avantajele și dezavantajele?
R:   +PLUS e nou și cei mai cunoscuți rămân Dacian Cioloș și Vlad Voiculescu. Avem acum site-ul de știri și articole de pe www.stiri.plus . Toată afacerea cu contestațiile ne-a întârziat mult și suntem contra cronometru.. dar facem cât putem (hence this AMA, printre altele). Nu ajută nici că avem mai toți oamenii voluntari și abia acum ne creăm o bază financiară (hint, www.ro.plus/donează ), dar ajută că avem mulți voluntari care de fapt sunt profesioniști în domeniu. Ajungem și acolo.
I: Ești mulțumit de lista USR? În particular de persoana de pe locul 4, loc eligibil, care e la al 4-lea partid în USR.
R:  În fiecare zi îmi iese altfel la calcul. Dar la sfârșitul zilei, sunt convins că, împreună sau separat, partidele noi trebuie să ia mai mult decât partidele vechi (de opoziție). Miza aici sunt localele. În coaliție sau cooperare.
I: Ești mulțumit de lista USR? În particular de persoana de pe locul 4, loc eligibil, care e la al 4-lea partid în USR.
R:  Nu-l cunosc. Îl știu pe Nicu (locul 3), care e foarte ok. Iar pe Cristi Ghinea l-am tot avut la Eurosfat. Ambii sunt cu siguranța mai buni decât 90% din eurodeputații români de azi.
I: Spuneai și de istorie: Ce ai fi făcut ca și conducător al României în 1940?
R:  Grea asta. Aș fi declarat neutralitate, acceptat pierderile momentane, făcut stockpiles de resurse și armament și baricadat țara (dar pe bune, nu ca în ”Ultima noapte de dragoste..”) și negociat în secret cu ambele părți, gata să intru în război când ar fi clar cum merg lucrurile. A mers în 1918 ( kind of) 😊 Dar asta e discuție de r/alternativerohistory
I: Pe cine ai vedea presedinte, realist vorbind?
R:   Momentan pe Iohannis, dacă face ce pare că vrea să facă.
I:  Cum convingi pulimea alegătorul obișnuit să nu mai voteze kilu' de făină și sticla de ulei?
R:   Îl asculți și înveți cum să-i arăți că acel kil de azi poate deveni zece kile, mai sigure, în timp. Muncă grea. Generațională.
I:  Personajul preferat din [serie literară de succes], și de ce?
R:  Sam Vimes din Discworld de Terry Pratchett. Că e singurul om cu cap dintr-un fel de București cu dragoni și troli mafioți.
I: Aveti de gand sa spuneti electoratului roman ca e prost? E o intrebare serioasa, poporul asta este mintit sau "tradus" de fiecare persoana care vrea sa vina la conducere. Stim toti ce inseamna (macar in mare) sa devii o persoana publica, sa creezi un partid s.a.m.d. Trebuie o ideologie, un discurs, niste grooming, formulari alese la milimetru etfc. O chestie lipseste in istoria acestor practici: sinceritate 100%.
Romania, de 30 de ani de cand ducumentez first hand istoria, ia decizii proaste. Cine nu isi stie istoria e condamnat sa o repete, asa ca va intreb:
Aveti de gand sa spuneti electoratului roman ca e prost? Evident, accept orice alte formulari - ideea ar fi sa reiasa cat de prosti am fost si suntem...in speranta ca nu vom mai fi.
R:  Să-i zici cuiva că e prost fără să-i oferi un ajutor n-are rost.
Cred că un partid are un rol și în a-și educa susținătorii, nu doar să le dea zăhărel cu lingurița mereu. Asta poate însemna și niște hard truths, gen că dacă iei o decizie proastă de mai multe ori la rând tot nasol o să iasă și a cincea oară. Dar după 2014, 2016 (europene, parlamentare), problema nu e că se votează prost, e că nu se votează.
Și nu e vorba că românii sunt proști. Uite cum au votat britanicii Brexit. Urlau toți oamenii de afaceri, toți profesorii, toți experții că nu dar în era în care poți să zici că te-ai săturat de experți că ce știu ei... toată lumea peste tot suferă de ceva. Superficialitatea senzației că știu tot (din motive de internet combinat cu medie ieftină și manipulatoare) opusă realității că nu, cei mai mulți oameni nu știu chiar tot despre tot. E nasol peste tot. Educația nu a fost privilegiată prea mult la nivel de mase, doar la elite, nu numai în Ro.
I: Consola sau PC? Jocul preferat?
R:  PC master race până anul trecut când am primit un Switch. Jocul preferat vechi Baldur's Gate II, modern Witcher III.
I: Cum ai aflat de ideea de AMA pe reddit? Cum crezi ca te va ajuta acest AMA in a iti imbunatati imaginea politica?
R:  De la Obama și Schwarzy. Nu stiu dacă e pentru imagine că în general n-am văzut mari preluări. Mai degrabă vreau să învăț ce subiecte preocupă o comunitate pe care mai umblu și eu uneori, să-mi testez abilitățile de a răspunde rapid pe orice și bine și să-mi fac mâna cu expunerea publică înainte să mă ia antenele la ochi.
I:  În 2009, Elena Băsescu a fost susținută în alegerile europarlamentare de doi oameni politici care, pe de o parte, denunțau cultura nepotismului, și pe cealaltă parte încercau să câștige simpatia liderului de-facto al PDL, Traian Băsescu, prin servicii aduse fiicei lui, care era în acel moment un simbol clar al culturii defectuoase a pilelor. Acești doi oameni politici sunt Cristian Preda și Monica Macovei.
Cum vă raportați la asemenea disonanțe de discurs politic (i.e. a cere corectitudine doar de la adversari), și în ce măsură credeți că o acceptare tacită a acestui fel de comportamente din cauza simpatiilor politice poate dăuna societății românești?
R:  Din câte știu EBA a deveni MEP pentru că s-a dat sfoară în țară că în fiecare filială la PD x% votează cu ea. Ca și Diaconu în 2014 la PSD (plus ce a furat de la PNL). Clar nu e ok să accepți nepotism, tacit sau oricum.
I: Cine e mintea luminată care s-a gândit să pună '+' lângă 'PLUS'...?
R:  + e logo și PLUS vine de la Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate. Poți să-i zici plusplus dacă vrei neapărat.
I: Am semnat și trimis cererea de adeziune la PLUS (pe 9 Ianuarie și încă aștept răspuns dacă devin membru; nu-i grabă, aștept), și aș vrea să știu dacă s-a stabilit data pentru înscrierile în cursa internă pentru alegerile parlamentare de anul viitor (sau începutul anului 2021)
R:  Abia ne-am lansat și avem deja multe.. dar nu și discuții despre ce se întâmplă peste aproape doi an :) Validarea ta o să vină, sunt echipe de voluntari care lucrează zi și noapte.
I: Ce condiții de eligibilitate trebuie să respecte un membru pentru a ajunge pe listele pentru alegerile legislative?
R:  Presupun că vor fi la fel ca și acum la PE, integritate, competență, profesionalism, notorietate, muncă pentru partid etc.
I: Există vreun secret pentru a fi sigur de reușită în cursa internă?
R:  Dacă îl găsești să mi-l zici și mie! Adică există ceva, dar nu e secret. Pune mână și lucrează la partid, vino cu idei faine, adu/ajută/organizează oameni, la fel pt fonduri, comunicare, logistică, etc. Oferă și mergi peste tot în țară, în diaspora. Fă-te cunoscut fie prin ce faci, prin ce zici, ideal amândouă. Sunt sigur că acum s-a votat nu doar pe notorietate și dosar dar și pentru munca verificabilă în diverse medii (profesional, ONG, la partid etc.)
I: Cum ar putea fi definit un candidat ideal care să fie cap de listă pentru alegerile parlamentare?
R:  Fii Dacian Cioloș. Nu fii altcineva decât Dacian Cioloș :D Locul doi vezi mai sus.
I: Aveți de gând să vă adresați cetățenilor din diasporă, să vină într-o scurtă vacanță acasă, cu ocazia alegerilor legislative, pentru a-și exprima votul în localitățile de baștină?
R:  Deja o facem pentru campania de semnături pentru europarlamentare și o vom face și la vot. Și mai ales la locale. La locale e mai important decât la legislative și nimeni nu se așteaptă ca diaspora să conteze. Cum ar fi?
I: Care sunt politicile de mediu, în cadrul PLUS, în contextul aerului tot mai poluat în București și în alte locuri din țară, dar și în contextul schimbărilor climatice?
R:  Nu e specialitatea mea, dar ieșim curând cu astea și mediul e o parte f importantă! Eu cred că menționez mereu problema calității aerului din orașe. E nevoie de măsuri rapide, deja de la primării. Nu toate populare. #plsnovestegalbene
I: Există soluții de îmbunătățire a traiului pentru cei care practică agricultura de subzistență? Dacă da, care ar fi acelea?
R:  Vezi mai sus, dar după mine e vorba să îi integrezi cumva într-un cadru economic sustenabil, să le dai o șansă să producă ceva ce poate fi dorit de alții sau să contribuie la asta, prin turism, regenerarea mediului, agricultură bio, etc.
I: Ar putea PLUS să vină cu un proiect paralel de buget pentru anul 2019?
R:  Da. Are toată capacitatea. Timpul... Stai doar să terminăm de validat adeziunile care nu se opresc din venit și strâns semnăturile pentru europene.
I: Are PLUS ca țintă primăriile comunelor sărace pentru modernizarea acestora? (cele unde nu există canalizare sau gaz sau cele în care majoritatea oamenilor sunt pensionari și/sau asistați social)
R:  Da și da. Locul în care trebuie să break the wheel sunt exact aceste primării, sărăcite de ani grei de whateverism de la PSD/PNL care s-a preocupat de ei doar cât să le dea un osicior și să își scoată votanți.
I: Cum ai putea, în calitate de europarlamentar, să îmbunătățești viața de zi cu zi a cetățenilor români?
R:  În timp, prin munca pe buget, prin protecția și îmbunătățirea protecției drepturilor lor, a securității lor dar, mai ales, împuternicirea cât mai mult (resurse, skills, bani) a societății civile. Uite câte încep să se facă acum, Câte s-ar face cu un MEP sau o echipă de MEPs care, pe lângă munca legislativă utilă, să deschidă larg porțile către șansele europene. Cunosc ONGuri care lucrează, de exemplu, pe social, care nu știu de lucruri de baza (traininguri, finațări, consultări, etc.)
__________________________________________________________________________________
Intermezzo: Discutie mai lungă intre Bogdan Deleanu și un auto-declarat jurnalist freelancer cu username-ul ancapad, despre ilegalități în formularul de înscriere ca MEP.
I, ancapad: Sunt ziarist din 1990. Freelancer, corespondent pentru presa straina din 2000. M-am inscris in +Plus. Este prima data in viata mea cand ader la un partid. Scopul meu: deoarece Romania a ajuns in impas din cauza avansului social bazat pe loialitati, acum trebuie sa inlocuim acest sistem cu avansul social bazat pe competitia reala a competentelor.
Am observat urmatoarele probleme foarte grave in +Plus.
[1]
Formularul de inscriere a candiaturii ca MEP contine, la pct 12, o ilegalitate, pentru ca impune mandatul parlamentar imperativ. Mai scurt, cere membrilor +Plus sa fie de acord sa isi dea demisia daca votul lor in PE este contrar pozitiei adoptate de partid. Asa ceva era posibil doar in Marea Adunare Nationala a RSR. Parlamentele democratice, inclusiv si surprinzator, cel al Romaniei, NU PERMIT MANDATUL IMPERATIV.
Mai mult, chiar Art 6[1] din Actul pentru alegerea MEP prin sufragiu universal specifica clar faptul ca mandatul imperativ este interzis in PE. Mai scurt, nimeni nu isi poate pierde locul in PE pentru ca a votat altminteri decat i-a dictat partidul.
Este o intreaga teorie politica in spatele acestui tip de interdictie, pe care nu o dezvolt aici.
Totusi, AM AVERTIZAT asupra ilegalitatii, FARA SA PRIMESC RASPUNS.
Am anuntat prin formularul de inscriere la MEP, precizand ca nu candidez, ci doar semnalez ilegalitatea; am anunat pe conturile de FB pe domnii Vlad Voiculescu, Dragos Pislaru, si pe dvs, Bogdan Deleanu. Primii doi au confirmat ca au citit mesajul, dar au minimizat importanta mesajului. Dvs nu ati zis nimic. Niente, nada. Desi, FUCK, vorbim despre LEGALITATE SI DEMOCRATIE, in puii mei.
[2]
Organizarea partidului a inceput cu alegeri. Cand, normal, era sa inceapa cu un program politic, cu o platforma politica, cu politici publice propuse deopotriva membriloe cat si alegatorilor, care sa se transforme in MESAJE DE CAMPANIE.
Abia apoi, in logica fireasca a lucrurilor, puteau fi organizate alegeri de orice fel. Inclusiv cele interne.
La acest moment suntem in fata unei FORME FARA FOND.
[3]
Din [2] decurge si inconsistenta mesajelor.
Toata lumea in +Plus pare sa fie atinsa de o euforie tembela, inchisa in propria bula de felicitari.
Aici, pe acest forum, am citit deja atatea intrebari de bun simt, ale unor oameni din afara bulei, ca mi se face rau. Sincer. Oamenii gandesc, au sperante, stiu exact ce vor si asteapta raspunsuri.
Or, comunicarea +Plus este zero minus barat. Nu are consistenta si nu are coerenta.
Exemplu: Vlad Voiculescu se trezeste sa vitupereze pe FB impotriva Guvernului PSD_ALDE care a adoptat legea recursului compensatoriu, dar tace malc cand este intrebat, civilizat, ce are de spus in privinta faptului ca proiectul de lege a fost initiat de Guvernul Ciolos.
Nu era mai bine daca, la capitolul comunicare se decidea ca fiecare e liber sa aiba pareri, dar sa le exprime in spatiul public doar pe cele la care poate da un raspuns avizat?! De exemplu, dnul Vlad Voiculescu - pe care altminteri, inca il simpatizez - sa vorbeasca despre Sanatate. Iar dna Raluca Pruna sa vorbeasca despre Justitie. Nu inventam apa calda: se numeste Shadow-Cabinet, in UK.
[4]
Incoerenta pasilor politici si insuficienta lor motivare.
Ma refer la candidaturile ca MEP ale persoanelor deja percepute intre membrii +Plus si in publicul larg drept initiatori, organizatori ai partidului, recte Dacian Ciolos si Dragos Pislaru.
Ca ziarist, va spun: perceptia onestitatii este la fel de importanta ca si onestitatea insasi. Ciolos si Pislaru nu au castigat puncte prin acest pas. Ei nu l-au motivat. Ba, mai grav, avand in vedere asteptarile publicului intern si extern partidului, acest pas nu doar ca este de ne-motivat, dar era si de ne-luat.
[5]
Prezenta la vot pentru MEP a fost de 66,3%, dintre membri inregistrati ai +Plus, in conditiile in care votarea era, fizic, la un click distanta: pe telefonul din buzunar, de pe masa, din poseta.
Ce spune asta?
Desigur, vom sti exact ce anume i-a facut pe 43,7% din entuziastii noi membri +Plus sa nu voteze, doar daca ii intrebam direct pe ei. Orice afirmatie, in absenta unei interogari clare, anonimizate, chiar, este pura speculatie. Reflexie a propriilor ganduri ale celui care emite.
Eu speculez, eu emit ca lumea a fost intitial incantata, iar apoi, foarte repede DEZINCANTATA.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Un ultim gand: multa lume a iesit din codrii, ca sa se inscrie in +Plus, plina de speranta. Am vazut asta cititnd candidaturile, proiectele si CV-urile, la competitia pentru MEP. Dar multa lume, inclusiv eu, se va retrage inapoi in codrii.
Astept Conventia/Congresul.
Dar atat.

Urmează replica lui Bogdan:
R: Am căutat și acum. Unde ați dat mesaj? Răspund ca un disperat peste tot. N-am primit nimic. Mai dați pe bogdan.deleanu@ro.plus.
Nu e vb de mandat imperativ, e principial. E o asumare. Dacă careva fuge cu mandatul, asta e. Dar nu vrem traseiști în PE. E așa de rău?
Ce-mi place că mereu cei mai duri sunt membrii proprii, mai ales în public :) +PLUS e un partid făcut pe stealth de câțiva necunoscuți. Aveam nevoie de un congres și o validare a leaddershipului pentru ca ei să-și poată asuma un program. Iar cu alegerile, sper că glumiți. Uita-ți-vă la calendar. Dacă vrem la europene, era o prioritate orice ar fi să avem candidați.
Nu sunt de acord cu 60% din ce ziceți acolo dar deh, de aia suntem un partid fain, că încă ne construim... (cuvântul preferat al lui Dăncilă)... coeziunea. Ce-ar fi fost să ne naștem din spuma mării cu coerență absolută pe comunicare din prima. Va veni :) Iar entuziasmul este venit din cele care merg bine.
Au motivat în multe locuri dar într-adevăr trebuie să se multiplice vectorii de comunicare. Uite un interviu recent: https://stiri.plus/dacian-ciolos-prioritatea-mea-este-romania-nu-exclud-nicio-candidatura-in-urmatorii-doi-ani/
Spune că am validat în timp record pentru un partid în România membrii și că restul de oameni abia au intrat, mulți au primit linkul de vot mai târziu.
Mai dați-mi mail. Rezolvăm tot.

Din nou ancapad:
I: Dle Deleanu, timpul dvs e pretios, dar al meu e si mai pretios, pentru ca, daca e sa plecam in ordinea sosirii pe Pamant, eu am mult mai putine decenii la dispozitie ca dvs, pentru a vedea rezolvate problemele.
Prin urmare, apreciez ca raspundeti, dar raspunsurile trebuie sa ofere satisfactia ca au fost rezultatul unei atente gandiri.
Nu va grabiti sa bifati, si gata.
[1] inca o data, ESTE vorba despre mandat imperativ cerut de +Plus;
Cineva in conducerea, staff-ul +Plus nu a gandit suficient, nu are studii politice, in pana mea, nu ma intereseaza motivele, dar, pct 12 din formularul +Plus zicce negru pe portocaliu:
"In cazul in care voi deveni MEP ... ma angajez ca voi respecta liniile de vot si politice ale PLUS, precum si alte regulamente interne ale +Plus la PE. In caz contrat ma angajez sa renunt la mandatul de MEP obtinut ca membru al +Plus"
Asta, in timp ce Art 6[1] din Actul pentru alegerea prin sufragiu universal al MEP zice ca: "Members of the PE shall vote on an individual and personal basis. They shall not be bound by any instuctions and shall not receive a binding mandate."
Puteti sa jucati cat step vreti in jurul vorbelor. Ele sunt scrise si inseamna un singur lucru: mandat imperativ, inacceptabil pentru un partid democratic. Asadar, un MAJOR, MAJOR FUCK-UP, inca din start. Pentru ca orice om cu creierii in cap intelegerea ca acesta este un mandat imperativ, si ce inseamna asta:
A. conducrea +Plus nu stie ce face;
B. conducerea +Plus stie ce ace;
C. candidatii +Plus nu stiu ce inseamna ce au semnat la pct 12 ;
D. candidatii +Plus stiu ce inseamna ce au semnat la pct 12.
2.
Este absolut nerelevant ca nu sunteti de acord cu observatiile referitoare la comunicarea defectuoasa.
Dvs va dati cu parerea, voios, ca nu suntem de acord.
Dle, nu cred ca intelegeeti. Chestia cu profesionalismul in comunicare nu se supune la vot.
Dvs aveti dreptul sa aveti ce parere vreti.
Dar eu am expertiza.
Si lucurile se fac cum am zis eu, nu pentru ca am zis eu, ci pentru ca asa se fac.
3.
Nu glosati cu atat usurinta peste faptul ca au inceput alegeri, fara sa existe o identitate politica, fara sa stim cine suntem si incotro ne ducem ca partid.
Adica cum, dvs sariti in masina unor prieteni, din mers, fara sa stiti unde merg? Poate ca da, Dar atunci, nu e clar ca ceea ce va tine la un loc este prietenia, relatiile personale? Or, tocmai asta este ceea ce avem din belsug, deja.
Un partid trebuie sa aiba mai intai un program.
Cine, pana mea, zice ca trebuia sa participam la alegerile euro-parlamentare???
Pai daca trebuia, cine a oprit organizarea partidului inca de acum sase luni, de exemplu.
Infiintarea unor grupuri de lucru si discutarea directiilor, politicilor publice, programelor, acum patru luni, de exemplu.
Organizarea unui Congres, acum doua luni, de exemplu.
Asa cum stau lucrurile acum, ele sunt facute cu dosul, nu cu capul, asa cum se face orice pe lumea asta care este sa fie FOND, iar nu doar FORMA.
5. Nu, dle Deleanu.
Va rog nu crosetati vorbe si nu faceti pase in aer, cand avem cifre.
Procentul de 66,3% participare la vot se refera strict, dar STRICT la raportul obtinut intre cei care au votat si cei care nu au votat din multimea celor care au avut adeziunile VALIDATE.

Răspunsul lui Deleanu:
R: Cine zice că trebuia să participăm la europarlamentare? Bună întrebare!
Scorul obținut de noi și USR la europarlamentare este cel mai important argument pentru locale, care sunt mai importante decât prezidențialele sincer să fiu. Acolo stă puterea celor care țin România pe loc. Delegațiile obținute în PE ar putea fi instrumentale, împreună cu argumentul scorului electoral, pentru creara unei alianțe anti-PSD, dar cu candidați noi (nu doar să facem scaunele muzicale cu primari psd-alde-pdl-pnl), care să poată propune zeci de mii de candidați câștigători în toată România.
Și apoi vin parlamentarele. Și fără să spargem baza de primari, degeaba luam 54% în 4 partide în 2020 dacă la nivel local tot aceași consilieri județeni și baroni avem!
Nu mai avem timp să așteptăm până în 2024! În ritmul în care se pleacă din țară, o să mai fie vreo 10 milioane de români rămași atunci...
Vă înțeleg, sincer, anumite frustrări. Înțeleg că ați ridicat anumite obiecții în partid (eu tot aștept emailul ăla ca să discutăm pe îndelete :) ) și că aveți critici obiective. Dar la fel de obiectiv este faptul că din n motive nu s-a putut face totul poc, partid nou, cu timp destul înainte de alegeri pentru tot, cu program etc.
Dacă preferați să rămână România așa cum e acum.. îmi pare rău. Cam asta e alternativă politică azi. Mai bine hai să discutăm și să vedem cum rezolvăm împreună ce poate fi rezolvat.

Ancapad:
I: Vorbim, dar nu ne auzim. Sau intelege.
Eu nu contest defel oportunitatea si nevoia angajarii in alegeri europarlamentare.
Nici importanta angajarii in toate ciclurile electorale
Spun ca s-a plecat inainte cu curul. Fara program, fara platforma, fara politici publice - adica cu nexam mesaj.
Si s-a plecat PREA TARZIU.
Or, singura moneda pe care o are un politician in lansare, este credibilitatea.
Iar asta se castiga greu si se pierde o singura data.
+Plus este NECREDIBIL.
Nu vor exista nici un fel de MEP +Plus in absenta voturilor alegatorilor. Aia, din afara partidulu
Bogdan:
R: Eu tot astept email de la ancapad. Văd că este foarte supărată și pusă pe critici publice ca și cum ar fi un insider. Încep să mă îndoiesc de buna ei credință. Prea târziu? Serios? Ori ești troll ori te-ai înscris în +PLUS fără să fi auzit de RO+ sau RO100. Ceea ce ar fi un pic.. ciudat pentru un jurnalist.
Ancapad:
I: Habar nu am de ce s-a plecat tarziu si cu fundul inainte. Mai intai alegeri, dupa aia vedem noi pentru ce ... Cum a mai mentionat cineva, chiar in finalul thread-ului, nu doar comunicarea externa, la care m-am referit eu, este inexistenta, ci si cea interna. Mai mult, procesul de selectie promite ca este deschis tuturor - vezi votul preliminar pentru MEP, dar apoi devine inchis, prin alocarea deciziei finale unor guru.
__________________________________________________________________________________

Alte întrebări de la alți utilizatori:

I: Aveți în plan că la alegeri să vă adresați și bătrânilor, celor săraci, eventual și celor care au votat alte partide precum PSD (și nu numai) și nu doar nehotărâților/celor care deja vor să voteze cu voi? Cum o să faceți asta?
R:  O facem deja, în toate întălnirile. Încă suntem la început dar avem reacții pozitive. Iar la age groups, avem și foarte mulți noi aderenți mai în vârstă. Dar e un drum lung. Nu spargi 29 de ani de pesedism rapid. Cel mai eficient mod este prin întâlniri unu-la-unu. Fără feisbuci și televiziuni și altceva. Un Vlad Voiculescu parcă îi face pe oameni să radieze, indiferent de vârstă. Se mai pune aura asta și pe alții și dau și ei mai departe. De cele mai multe ori cel mai important lucru este pur și simplu să-i ascultăm pe oameni. Sunt ignorați de toată lumea.
I: Cum vi se pare ideea USR cu anularea impozitării/taxării salariului minim (probabil asta ar însemna o taxare progresivă)? Ați susține o astfel de idee? Cum ați putea susține financiar o astfel de idee, de unde ați avea bani?
R:  Sincer, încă nu cunosc părerea +PLUS. Va ieși în curând. Mi se pare riscantă taxarea progresivă. Nu sunt convins de argumentele USR, îmi miroase a ușor populism. Dar le dau the benefit of the doubt, mă mai documentez.
I: În caz că pensiile chiar cresc in 2020 cum anunță cei de la conducere, ce măsuri credeți că o să luați după pentru a putea susține aceste creșteri? Taxe noi? Tăieri?
R:  Întrebarea de 20 de miliarde. Cu sistemul social în prăbușire liberă și oamenii care plătesc taxe plecând rapid din țară, arată rău. Personal, eu de capul meu, cred că singura șansă este să putem genera creștere economică reală, sustenabilă, printr-un boost dat antreprenoriatului și utilizării la maxim (cum nu s-a făcut până acum ) a fondurilor europene ca să ducem astea în sus, cât să ținem pe linia de plutire sistemul social, cât oamenii să nu mai plece cu sutele de mii anual. E un castel de cărți de joc. Dar dacă noi nu îl reușim, nu va fi reușit.
I: Aveți de gând să faceți schimbări majore în învățământ? Dacă da, ce ați schimba?
R:  Da, am mai răspuns aici. Pregătirea și salarizarea, programa școlară, o corelare a ei cu necesitățile de pe piața muncii reale, infrastructura de învățământ.
I: Toți vedem cat de urâtă e situația în spitale. Ce ați schimba pentru a îmbunătăți acest lucru? Cum ați lupta cu șpaga și alte practici de acest gen?
R:  Asta e proiectul altora, îmi permit să îmi linkuiesc un coleg fantastic, pe Alin Mituța : https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/49816877_10156783011418796_3474125829426905088_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-bru2-1.xx&oh=dbd4715bf09b57e74a95ff468194a119&oe=5CD30573
I: Deși în altă formă, recursul compensatoriu a fost propus și de guvernul Cioloș. Chiar de ar fi fost un număr mai mic de oameni ieșiți din penitenciare, tot ar fi fost un anumit număr. Tind să cred că lumea nu prea ar fi fost mulțumită nici în acel caz. Ați face aceeași mișcare și la acel moment? Cum ați gestiona această situație și ce planuri aveți pentru justiție? O să faceți pedepsele mult mai dure, mai multe închisori, reabilitarea actualelor închisori?
R:  Se pare că ești cel mai ghinionist de azi, ție îmi este cel mai greu să îți răspund. Nu e my cup of tea, dar ce știu e că cu un guvern 100% al nostru ar fi mai simplu de gestionat. Dincolo de asta, problema nu e că pedepsele nu sunt dure, ci că nu se aplică sau că durează extrem de mult. Un lucru care mi se pare vital este recuperarea mai rapidă daunelor cauzate și plata de daune în plus, pentru că multora efectiv le-a convenit să stea în închisoare, statul nu a făcut decât să piardă și mai mulți bani pe ei. Preferam sincer ca Voiculescu să fie liber dar fără bani de hrănit gâzii.
Evident că e nevoie și de rabilitarea închisorilor. Condițiile alea sunt oribile. Dar foarte sincer, nu asta este prioritatea nr. 1 a românilor. E încă ceva pe to do list. Să avem închisori faine și să le umplem cu toți borfașii și corupții e alt punct.
I: Ce planuri aveți în legătură cu autostrăzile, cât de realizabile sunt și pe ce perioadă? Ce zone vizează ele?
R:  Iar nu e domeniul meu, dar știu că o dată cu deblocarea și profesionalizarea administrației și gestiunea reală a fondurilor europene, asumând un quality control mai pare pe orice studii realizate și criterii mult mai dure pentru contractorii care tot nu livrează și lasă autoritățile păgubașe, lucrurile se vor mișca și aici. Get it? Mișca, transporturi? Ok, mă duc singur.
I: Cum aveți de gând să îi convingeți pe cei care nu vor să voteze, să voteze? Cum îi convingeți pe cei care urăsc politica să arunce un ochi asupra voastră și să vă susțină?
R:  Am mai vorbit despre asta. Cel mai elementar mod este prin a lega un minim comun de-al lor cu, de exemplu pentru europene, UE.
Dar oamenii nu cred că urăsc ”politica”. Politica ideală tre să fie super plictisitoare. Uitați-vă la o sesiune a parlamentului finlandez sau luxemburghez. Oamenii urăsc suprapunerea celor mai proaste valori est europene și balcanice peste puterea adusă de politică și ce rezultă din asta. Mârlănie cu ceafă groasă, zâmbet șmecheresc, ceas scump și ton autoritar. La noi, până acum, reacționează altfel. Cineva mi-a zis că nu arăt a politician. Îți dai seama ce compliment pentru mine?
I: De ce nu încercați metode de promovare în online mai apropiate de oameni? Dau exemplu pagina MAI (un PR de genul cred că v-ar ajuta), vloggerii, vlog-ul (gen puteți face și voi așa ceva) astfel încât să deveniți "cool" și tinerii, în mod special, să nu mai privească politica așa cum o fac și să creadă că da, chiar se poate și altfel... și alte metode de acest gen.
R:  E o idee bună asta cu vlogging. Să văd cine vrea să o facă. În secunda asta, sincer, toate resursele pe care le avem, umane sau financiare, sunt folosite la maxim. Un ochi la www.ro.plus/doneaza si cine stie, facem rost de un studio pt un podcast, o camera decenta sau cineva care sa editeze un vlog :)
I: În caz că ați fi la putere, cum o să încercați să comunicați frecvent cu populația pentru a afla părerile ei referitor la unele probleme, legi, etc? Suntem in era digitală și cred că ar putea fi disponibile anumite aplicații prin care să se faciliteze aceasta comunicare, aveți în gând lucruri de genul, poate bugetare participativă?
R:  Avem mai multe proiecte aici, dar o idee este un sistem de consultare permanent. Chiar din PE eu vreau să găsesc și să construiesc o metodă de consultare permanentă, web, pentru început cu societatea civilă (că deh, ei reprezintă oamenii, nu?). Dincolo de asta, curând ne iese appul ! :)
I: De ce e "rău" PSD și de ce e bun PLUS? Ce aș putea să îi spun cuiva care mă întreabă acest lucru?
R:  PSD e rău cum îs incompetența, prostia, stupiditatea, aroganța și mai ales, clientelismul și furtișagul, rele. Când le vezi de la distanță că i se întâmplă altcuiva, postezi pe roddit. Când sunt la tine în casă, îți distrug viața. +PLUS e bun pentru că e construit de oameni care și-au lăsat în spate cariere de succes ca să vină împreună, voluntar și să oprească măcelul ăsta - nu doar PSD, ci tot ce se întâmplă de 29 de ani. Noi suntem partidul care vrea să tragă, în sfârșit linie.
I:  Ce va diferentiaza de USR? De ce as vota cu PLUS si nu cu USR si invers? Se lucreaza la un program de guvernare? Care sunt prioritatile acestuia? (Fara PR bullshit pls; banuiesc ca stim amandoi matematica si e imposibil sa investesti 5% din PIB si la educatie, si la sanatate, si la autostrazi, si la finantarea start-up-urilor + insert alte chestii frumoase care prind la public).
R:  Se lucrează la un program politic, va ieși curând, nu-mi place pizza cu ananas cât să fac spoilere, suficient de zis că e targeted, nu promite că rezolvă tot din prima în 6 luni de guvernare. Ne diferențiază, din punctul meu, perspectiva. Noi suntem aici pentru cursa lunga, pentru membrii cât mai mulți, din cât mai multe medii, pentru a rezolva toate problemele României (știu că mă contrazic cu ce zic mai sus, dar mai sus e doar primul lucru cu care ieșim). Suntem și ceva mai diverși în componență. Ei au niște puncte prioritare și un stil mult mai militant. Foarte bun și foarte ok pe targetul lor.
Noi vrem să unim dar mai ales să-i aducem la vot pe cei 60% care nu au votat în 2016 și 70% care nu au votat în 2014 (la PE).
I: Ti se pare ok sa dam 4 miliarde de $ pe rachete Patriot stiind ca contractele militare put de foarte multe ori a coruptie (asa cum pute si contractul Bechtel)?
R:  Nu. Sau nu fără mai multă transparență. Să ne înțelegem, ce fac rachetele astea este ce avem nevoie pe teritoriul nostru, dar achizițiile militare la noi se fac pe o singură filieră, la un singur cherem și mereu din generații tehnologice mai vechi. Sau, dacă e să se facă, care au fost opțiunile alternative?Ce mai primim la pachet cu ele? Care e gândirea lor strategică? Mă deranjează că mai toate achizițiile din ultimii ani se fac oarecum ad-hoc și nu pe o linie concretă de specializare. Zici că e sale pe USMilitarySurplus uneori.
I: Ti se pare ok ca statele UE vand arme catre Arabia Saudita?
R:  Nu.
I: Cum vezi politica migratiei la nivel UE. S-a gresit? Nu s-a gresit? Ce e de facut?
R:  S-a... încercat. Sper ca Merkel să intre în istorie ca un lider curajos când a zis ”avem destul să dăm și la alții”. Dar lipsa totală de solidaritate între statele membre (România, mă uit la tine cu cei sub 100 de amărâți de migranți primiți care nici ăia nu au vrut să rămână) și de orice fel de curaj a blocat tot. Acum avem tabere de refugiați infecte în Grecia și Italia și o dezordine totală între Sud și Nord, cu Estul care țipă că el nu vrea să se islamizeze, deși pe la el nu vine nimeni. UE poate rezolva problema asta dar numai unit, mai ales investind în externe. Ori tocmai de acolo se iau bani..
I: Ti se pare ok ca unele state UE sa fie paradisuri fiscale (i.e Irlanda, Luxemburg). Daca nu, ce putem face?
R:  Nu. Comisia Europeană are planuri pe asta. Noi trebuie să le susținem.
I: Esti de acord cu propuneri de genul salariu minim in intreaga UE?
R:  Tocmai am simțit strigătul a un milion de socialiști nordici care au țipat de frică, pentru că asta le-ar reduce, de fapt, standardele lor. Sunt de acord cu bune practici minime.
I: Depinde UE prea mult de SUA? Ar trebui sa aiba un rol mai activ? Esti de acord cu o armata UE?
R:  Da, da și da. Mai ales dacă #Trump2.
I: Climate change. Ce va trebui sa facem?
R:  Tot. Economie verde. Reciclare (iar asta în România e o prioritate zero). Schimbare în dietă, stil de viață, ce haine purtăm. Case termo-eficiente. Investiții mari la început (dar care aduc noi locuri de muncă) pentru dividende mari mai încolo. Recunosc că m-am uitat 10 minute la burgeri de lăcuste și am refuzat politicos. Poate fii-mea o să îi găsească normali.
I: De ce nu am intrat inca in Schengen (desi am avut schimbari succesive de guvern)?
R:  Pentru că nici un guvern olandez/francez nu a riscat să se expună cu asta înainte de alegeri. Și pentru că le-am făcut asta prea ușor - uite cîte argumente le dă PSD de 2 ani încoace. Dacă mai era Cioloș PM 2 ani nu mai aveau nici euroscepticii ce să zică la ei.
I: Legat de Romania. Esti de acord cu introducerea unui impozit progresiv? Daca nu, de ce crezi ca e mai buna cota unica pentru Romania in conditia in care Vestul foloseste strict impozit progresiv.
R:  Sunt mai degrabă adeptul impozitării anumitor bunuri, progresiv, decât orice fel de măsură unilaterală. Luxury tax, de exemplu. Nu cred în mod particular în modelul strangular belgian/suedez, cel puțin nu dacă vrem să stimulăm antreprenorii noștri să scoată capul la iveală. Social o duci bine în Belgia și Suedia, dar pe o linie extrem de medie. Dacă vrei ceva mai mult, inclusiv dacă ai inițiativă, este foarte greu.
I: Cum pot lupta UE si Romania cu diversele campanii de dezinformare de la TV si din social media?
R:  Cred că am mai zis, mai mulți bani, o strategie integrată, o agenție independentă. Astea sunt valabile pentru amândouă :)
Nu ar strica un sistem deontologic european pentru jurnaliști, controlat de jurnaliști, unde participarea e voluntară dar care aduce avantaje diverse și din care ești exclus ca și canal de media, trust, publicație whatever după un three strikes rule și ai publicat de mai multe ori știri false.
Chiar ieri Europuls a lansat în R Moldova o aplicație StopFals, care vrea să lupte cu știrile false prin umor (ironizare și meme-s). Asta după ce am făcut traninguri pentru jurnaliști să îi învățăm și metodele celor care dezinformează dar și tehnici simple de a detecta un fals (site-uri gen TinEye etc.). În țările baltice sunt ”Baltic elves”, useri care stau și flaguiesc postacii ruși. Eu când îi prind pe Facebook le comentez cu #trolschi.
Adevărul e că sunt multe inițiative azi, dar încă nimic unificat. De asta avem nevoie în UE, pentru că săracul de East Strat Com abia face față (vă recomand EU Vs Disinformation pe Facebook, e mișto) pentru că nu are banii și resursele umane necesare.
I: De ce nu exista si nu promovati un "shadow government"? E o necesitate care in romania nu a aparut inca. Ce asteptati? De ce comunicarea cu oamenii e aproape inexistenta? Ar trebui sa fie prima mare prioritate, apoi recrutarea de oameni competenti care pot, vor si sunt gata sa puna umarul. Plus ar trebui sa devina statul paralel, care lupta pentru si alaturi de oameni impotriva autoritatilor incompetente, birocrate si corupte. De ce nu se intampla asta?
R:  Nu cred că am ajuns până acolo încă dar e o idee care personal îmi place foarte tare. Oameni permanenți pe subiecte, gata să preia guvernarea, să conteste acțiunile Puterii punctual, ar fi cool.
Avem www.stiri.plus, toate paginile de Facebook, se dezvolta twitter, insta, Dacian a fost ieri la Adevarul Live, Dragos Pîslaru acum 2 zile la Denise Rifai și o să continue. Mailuri ies pe bandă rulantă dar GDPR înseamnă că doar către cei care vor.
Nu zi de statul paralel că ne citează ăștia. Dar înțeleg ce zici și sunt de acord. Azi e 17, partidul s-a lansat pe 15.12. Tu cam cât timp crezi că ne mai trebuie?
I: Care-i cea mai buna gluma cu cruce(PLUS+) pe care ati auzit-o pana acum?
R:  Ce vede un optimist în cimitir? Numai plusuri!
I: Pe scurt in ce directii ai duce daca ai fi la "putere" urmatoarele sectoare: medicina publica, educatia, finaciar (bancar + investii) si energie
R:   Heh mai pune și-o greblă acolo și ai toate sectoarele importante. La câteva am răspuns deja , dar pe energie am investi mult în energie regenerabilă, eficiență termică, interconectoare și dezvoltarea unei capacități de transport a energiei produse în intern în afară.
I: Crezi ca statul poate/ar trebui sa implementeze un sistem de gamification cand vine vorba de a creste awareness-ul civic , si daca da, cum l-ai vedea, daca nu, de ce
R:  Absolut. Încă de la școală, la educație civică, îmi pot imagina ușor un app. Dar e și o parte scary aici (a la sistemul de puncte chinez), trebuie ceva care să aibă doar un aspect pozitiv, nimic negativ.
I: Ce pare ai despre saracia din romania si care crezi ca ar trebui sa fie abordarea statului asupra ei. Ma refer aici la cei aproape sau sub pragul de subzistenta, nu la saracia generala a tarii
R:  Păi cei aproape sau sub prag sunt ... generalul țării din păcate. Cred că tot ce am zis peste tot duce într-un fel sau altul la asta, dar pot adăuga că oricât de liberal aș fi, tot e nevoie de plase de siguranță substațiale, în special pentru grupurile cele mai vulnerabile (mame singure, pensionari, etc.).
I: Ar trebui votul sa fie conditionat de anumiti factori (gen educatie, varsta, etc)
R:  Nu ar trebui condiționat dar ar trebui.. asigurat că atunci când cineva ajunge să voteze a primit educația minimă necesară. Gen, poate reducem la jumătate orele de religie în școală și învățăm copii despre vot, democrație, d-astea.
I: In opinia ta, ce pot face tinerii si adolescentii din ziua de azi pentru a ajuta la dezvoltarea tarii (pe orice plan)?
R:  Să se obișnuiască cu voluntariatul încă de la liceu. Un civism sănătos ne poate duce departe. Să meargă la adăposturi pentru animale, case de copii, să ajute persoane cu dizabilități, să găsească activități de făcut cu amicii pe lângă școală care să-i și învețe ceva dar să le și dea șansa să contribuie cu ceva.
Să rămână implicați. Civic, politic, să voteze. Să critice și să își reclame drepturile oricând, mereu.
Să rămână în țară. Sunt ipocrit că zic asta, știu.
I: Team Yennefer sau Team Triss?
R:  Yenn.
I: De ce nu v-ati bagat toti in USR in loc sa faceti un partid nou? La ce bun sa existe doua USR-uri?
R:  +PLUS nu e USR. De ce trebuie toți să fie mereu într-un singur butoi. Am amici buni în USR. Dar cunosc mulți care nu au vrut la ei ci la noi. Or fi și invers. E normal într-o democrație.
I: Ce preferi sa trebuiasca sa bati, o ratza cat un cal sau o suta de cai cat o ratza?
R:  Fără violență animală!
I: Care e filmul/cartea ta favorita si de ce?
R:  Good Omens de Terry Pratchett/Neil Gaiman.. pentru că mă face să râd și la 30-a citire.
I: Amintirea preferata din copilarie?
R:  În momentul acesta - când m-am dat o dată cu sania în Parcul Tineretului o zi întreagă, am căzut în lac (s-a spart gheața) dar am ieșit singur și tata a recuperat și sania iar seara am stat înfofolit și am băut și mâncat lucruri cu miere. Nu cred că e bine să ai doar o singură amintire.
I: Ce urasti in drumul pana la munca care-l faci in fiecare dimineata?
R:  Cum ascult radio în mașină și sună lumea pe tot felul de teme și moderatorii îi fac să zică tâmpenii jenante.
I: De ce candidezi?
R:  Pentru că m-am săturat de risipa din PE. Mă înfurie să știu câte șanse, câți bani, cât s-a risipit din lene, ignoranță, dezinteres.
Și pentru că vreau să schimb România într-o țară pe care fata mea, având alegerea între toate țările europene și nu numai, să o poată alege rațional ca și loc în care vrea să trăiască.
I: Poți pune aici ce ai pus și pe platforma de Online Voting ?
R:  Aproape tot e pe www.bogdandeleanu.ro și restul pe pagina mea de fb https://www.facebook.com/BogdanDeleanuPlus/
I: Care e poziția ta față de centralizarea puterii de la membrii UE către Bruxelles? Legat de asta, în ce direcție crezi că ar trebui să se îndrepte Uniunea?
R:  Sunt convins că sunt domenii unde trebuie centralizată. Sistemul bancar, energie, EMU, mai multă cooperare pe justiție și luptă împotrivă corupției, spălării de bani, etc. Climă! Mai ales mediu și dezvoltare durabilă. Dar nu federalizare de dragul federalizării. Asta nu ar fi util pentru România, nu pentru o Românie ca acum, care nu dictează direcții de mers majore.
Dar în princpiu, către mai multă integrare, începând cu domeniile unde un singur stat membru nu mai poate rezolva nimic sau unde nu putem avea încredere în statele membre (ghidate de guverne efemere). Mediu, drepturi digitale,etc.
I: Cum are de gând +PLUS să atragă voturile celor din zonele rurale ? Având în vedere că este un partid nou. De ce a fost nevoie de un partid nou și nu v-ați înscris în USR ? Ce va diferențiază ca ideologie ? De ce Cioloș este așa nehotărât ? Încă nu știm dacă va participa sigur la Prezidențiale iar la TV apare destul de rar.
Aveți un plan concret de măsuri care să atragă electorat socialist, cum a avut PSD Programul de Guvernare ? Sau se merge pe ideea că PSD va duce țara în criză iar singura alternativă ar fi opoziția ?
Am prieteni care lucrează în provincie în sectorul public și mi-au mărturisit că deja au început zvonurile că opoziția, dacă va ajunge la putere, le va tăia salariile mărite de PSD. Cum veți contracara mașina de propagandă PSD specializată în Fake News ?
R:   Am mai răspuns la toate aproape. Cioloș este foarte hotărât, dar nu toate deciziile luate din prima sunt geniale. Nu puteți să ne cereți să facem lucrurile mai bine dar tot pe repede înainte. Va apărea din ce în ce mai des. Vom avea un program care să le comunice tuturor, dar mai ales nehotărâților și pișăcioșilor pe vot.
Ultima întrebare e cea mai grea. Taică-miu uneori îmi scrie pe facebook să nu îi tai pensia.. Chit că sunt un amărât de candidat intern fără legătură cu altceva momentan, mașina lor de împroșcături chiar e peste tot. Tu ce i-ai zice ? Că eu în ultima vreme îl ascult și atât. Apoi îi povestesc altceva și e, de obicei, de acord. Dar mesajele subliminale sunt greu de scos.
Lucrăm și noi la comunicarea noastră. Mai avem 5 luni până la alegeri. Sper să cosntruim destul până atunci..
I: Ce parere ai despre orientarea evident marxista a lui Jean Claude Juncker? (exemplu: https://www.express.co.uk/news/world/952181/EU-news-Jean-Claude-Juncker-Karl-Marx-anniversary-Trier-Germany-European-Union)
R:  Asta e cam scos din context. Juncker e multe lucruri dar marxist. Cred că râd toți luxemburgezii cu bani făcuți pe spinarea lui de asta.
I: https://youtu.be/qm07OrTcDG4?t=124 - aici Zuckerberg spune ca Sillicon Valley este foarte inclinat spre stanga. Ce crezi despre afirmatia asta? Cat de importante considerati retelele sociale (in special Facebook) in ridicarea partidului PLUS?
R:  Nu știu dacă avem un studiu intern, dar suntem peste tot. Dincolo de asta, în România stânga și dreapta mai înseamnă doar partea pe care îl depășești pe ăla care se mișcă prea încet la semafor. PSD și-ar găsi locul lejer la conservatori creștini gen ECR, PNL a avut o dată motto de campanie ”bani europeni, bani pentru români”..
I: Care este problema cea mai ardenta si suparatoare din societatea romaneasca de care ti-ar placea sa te ocupi pentru a rezolva-o, daca s-ar putea?
R:  Am mai, zis administrația proastă și sănătatea la pământ.
I: De ce ai ales PLUS?
R:  Cunoșteam o parte din oamenii de acolo din mediul european ca și niște experți fără pată, am lucrat la RO100 și am văzut cum se mobilizează oamenii, +PLUS a fost natural. Am detaliat mai sus.
I: Ce parere ai despre o fuziune cu USR? Ti se pare ca partidele astea doua fragmenteaza acelasi electorat sau se adreseaza unor multimi destul de diferite?
R:  De ce trebuie toți să fuzioneze? De ce nu putem colabora dar fiecare cu identitatea și stilul său? O democrație sănătoasă, cred eu, are nevoie de mai multe partide, nu doar de 2 mari. Așa ajungi la caruselul PSD-PD-PSD-PD care acum se numeste PNL. Mai bine mai multe mici, coalitii mere, mai mult checks and balances.
I: Care este personalitatea ta preferarata care este sau a fost candva in PSD si de ce?
R:  Nu știu dacă preferat e cuvântul bun, dar l-am respectat la momentul respectiv pe Zgonea că a fost singurul care a zis de Dragnea și condamnarea și s-a ales cu excludere imediată după ce era greu de partid mulți ani. Dar nu știu mai mult de atât, sigur o să îmi ziceți acum careva că de fapt și Zgonea a făcut cine știe ce...
I: Care sunt planurile voastre concrete pentru a va face mai vizibili si mai cunoscuti publicului larg care voteaza cu partidele mari (PSD/PNL) din inertie?
R:  Comunicare, mers în teritoriu, recrutare, vectori de imagine.. acum nu o să dau chiar tot din casă 😊
I: Cu ce te mandresti cel mai mult pe plan personal?
R:  Dincolo de fii-mea, cu ce am lăsat în urmă la Europuls. Nu mulți îl cunosc pentru că nu e un proiect de masă, dar cât am fost director am reușit să triplez bugetul anual, să dublez echipa de voluntari, să cresc de 4-5 ori mai mult numărul de activități. E un feeling fantastic la Eurosfat (forumul anual, big event) să merg pe acolo și să văd sute de oameni care ,dacă toți voluntarii ăștia preferau să stea să doarmă, nu ar cunoaște lucruri noi, nu ar schimba idei, nu ar lansa proiecte, inițiative. E destul de fain sentimentul.
I: Ce te califica pentru politica?
R:  Experiența de muncă, mai mult cea civică și mai mult... supărarea transformată în acțiune. Cred că un politician bun trebuie să fie supărat rău ca să se expună public, cu tot ce are și știe, cu riscul ca în orice secundă să facă o gafă care să îl distrugă pe viață, doar ca să schimbe ceva. Pe mine mă frustrează risipa românească din PE. Am zis de o mie de ori ”frate, cât aș fi făcut dacă eram eu acolo” sau ”altă șansă ratată”. Și m-am săturat să mai stau deoparte.
I: Ce ti-a placut pe roddit? Care sunt parerile tale care ar fi considerate controversate aici?
R:  Mereu îmi place umorul. Controversat? Lumea se văicărește mai multe decât face ceva ca să nu mai fie nevoie să se văicărească. Then again e un loc virtual unde vii să te descarci. Asta e.
I: Ce personalitate publica ti-a cizelat sau chiar schimbat cel mai mult modul de gandire? Cum?
R:  Am fost un mega fanboy Barack Obama. I-am citit discursurile lu Verhofstadt multă vreme. Obama era... cool. Și apoi mi-am dat seama cât de greu i-a fost să realizeze ceva durabil. Și m-am calmat. Politica reală e de termen lung.
I: Ai sustine pedeapsa cu moartea pentru criminalii recidivisti?
R:  Nu. Dincolo de aspectele morale și valori europene de nestrămutat, mă miră că tocmai în țările în care nu poți fi 100% sigur că sistemul de justiție nu face greșeli (deși niciunde nu poți) se gândește lumea la pedeapsa cu moartea.
I: Ne pleaca foarte multi studenti in strainatate pentru ca facultatile nostre sunt slabe. Din acest motiv, studentii educati in ele sunt tot slabi, ei devin profesori si se naste un cerc vicios unde suntem de rasul curcilor in ceea ce priveste calitatea invatamantului superior romanesc, care acum este deplorabil. Ce solutii concrete ar trebui aplicate pentru a-l scoate din coma?
R:  Parcă am mai zis de învățământ pe undeva. Investiții majore în profesori și staff auxiliar, infrastructură, bune practice, parteneriate public-private cu companii mari care să susțină R&D centers, revizuit gândirea actuală care e paralele cu ce skilluri sunt necesare pe piață.
I: Ti-ai dori sa il ai pe Nicusor Dan coleg de partid? Dar pe Daniel Funeriu?
R:  Nu în mod special.
I: Zonele rurale romanesti se distrug accelerat datorita imbatranirii populatiei si nu numai. Ce masuri concrete trebuie luate pentru a rezolva problma asta?
R:  Țineți aproape pentru ce iese de la +PLUS în câteva săptămâni. Nu vreau să fur startul, dar sunt probleme serioase cu faptul că nu mai e, sau în 10 ani efectiv nu vor mai fi oameni care să lucreze în agricultură. E nevoie de o gândire aplicată către regenerare, agricultură de dimensiuni mici și medii (și aici avem fonduri europene să ne ajute), modernizare și noi tehnologii (iar fonduri europene). Nu că e domeniul meu. Sper că n-o băgați pe aia că un politician tre să știe de toate.
I: +Plus + USR la urmatoarele parlamentare?
R:  Dacă avem un obiectiv politic amplu comun, un acord comun și ne putem coordona, why not. Dar nu de dragul mesajului, doar pentru motive concrete. Hai să câștigăm europarlamentarele înainte. Vii la vot?
I: Este Romania o țara de 💩 sau nu? De ce?
R:  România este o țară care are 💩 pe jos dar și lucruri faine la care să te uiți în jur (destul cât să te distragă de la în ce calci). Nu e una ori alta. Sunt amândouă. În aceași oră într-un sat poți cunoaște cea mai draguță și ospitalieră bătrânică, pe care greutățile vieții au făcut-o blajină și calmă, care îți dă o felie de plăcintă. Iar apoi pe una care te blesteamă că te uiți la ea câș.
La fel e cu tot. Ține de noi ce aspecte accentuăm. Am citit postările celor doi din ultimele zile. Well, lipsea ceva de acolo. Ei ce au făcut pe tema asta? Vi se pare băgăcios sau elitist? Mie mi se pare trist că nu ne punem întrebarea mai des...
I: Vreau sa stiu in ce familie europeana s-ar incadra +PLUS la europarlamentare. ALDE, Verzi, PPE, PES? Cu ce viziuni economice (ex: economie libera complet, socialism, centrism) si sociale (progresism, conservatorism) te identifici cel mai bine?
Avand in vedere orientarea USR pe zona de centru progresista, inteleg ca +PLUS consta in membri cu o viziune mai conservatoare/populara pentru a se diferentia. Explica-mi ce inseamna partidul acesta pentru tine si de ce ar trebui sa va ofer votul in loc de PNL/USR. In 2016, din cauza faptului ca USR cand nu aveau o directie bine definita ca partid, am fost reticent la conceptul lor. Ca sa nu va tratez cum a fost si in cazul USB/USR inainte sa intre in Parlaent, ce poti sa imi spui pentru a ma convinge?
Care este scopul tau in politica din perspectiva proiectelor pe care le doresti realizate? Ce vrei sa faci in urmatorii ani in politica?
R:  Nici un grup politic din PE nu va mai arăta ca acum după alegeri. Va mai fi Orban la PPE? Macron, ce face? Bate palma cu The Hoff (GV) și Ciudadanos și face al doilea grup ca mărime? Și dacă da, o să fie un Frankenstein de partid fără pic de coerență? Se unesc euroscepticii complet (ENF+EFDD)? Numai după ce știm mai multe putem decide, cred eu personal. Să zicem acum e ca și cum ai cumpăra un cort la 2 ore înainte de uragan.
Personal sunt destul de liberal, libertarian. Am colegi care sunt mai spre protecție socială. Cred că o să fim în primul rând axați pe soluții care să meargă (demonstrabil) decât ideologii goale. Ăsta e avantajul de a fi în urmă în Europa: ai de unde să înveți.
Am studiat științele politice dar pentru mine cuvintele stânga-dreapta în România nu mai înseamnă nimic (decât direcții de unde îți taie calea unu în trafic). Presupun că unii ne vor numi de centru mai mult față de USR dar e irelevant. Când a ieșit manifestul PLUS, dreapta a zis că suntem de stânga iar stânga de dreapta.
Pentru mine PLUS, la nivel adânc personal, reprezintă ultima șansă reală ca fata mea să crească româncă. Este singurul loc în care combinația de oameni realizați, dar care vin acum voluntar în politică, de idei și bune practici este perfectă. Știi cum e să ai sute de întâlniri în viață în care concepte de bază trebuiesc explicate iar apoi brusc să mergi într-un loc în care toți... se prind? De politici, de logistică, de ce s-a întâmplat atunci în Franța, de care e potențialul UE pentru noi, de problemele oamenilor simpli dar și despre ale celor din IT... este fantastic!
Nu vreau să te conving eu. Uită-te în zona ta cine e în PLUS. Mergi la o întâlnire sau event. Convinge-te singur. Va fi mai de durată decât dacă te iei după my fanboy vibes.
Am mai zis altele aici și pe site, dar am unul foarte îngust: ca afaerile europene, UE să nu mai fie ceva străin, în afară... sau la Ministerul Afacerilor Externe. Vreau ca unghiul ăsta pentru orice (investiții, proiecte, educație, studii, opțiuni în viață, cultură etc.) să fie altă componentă normală a vieții de zi cu zi. Vreau să încep asta din societatea civilă.
I:  Mai am o întrebare nelegata de gaming, laptop, si alte harneli care dau bine la redditori.
http://www.ziare.com/dacian-ciolos/stiri-dacian-ciolos/ciolos-nu-mai-putem-astepta-niciun-lucru-bun-de-la-majoritatea-psd-alde-1542990
Aicea avem niste declaratii de la sefu partidului care se bate cu caramida în piept în presa cum se ia la trînta cu alde si psd.
Ce parere ai de aceste declaratii, si de ALDE si PSD? Ai lucrat pentru Norica Nicolai, o persoana destul de controversata. Si nevasta ta lucreaza si acum (si de cîtiva ani) pentru Renate Weber, tot de la ALDE, si ea o persoana cu controverse, vezi declaratiile ei din presa.
În acelasi timp, si Norica Nicolai si Renate Weber vor fi în primii trei candidati la europarlamentare din partea ALDE (dixit Tariceanu aici http://www.ziare.com/tariceanu/alde/tariceanu-anunta-planurile-alde-pentru-europarlamentare-ce-numere-sunt-sigur-pe-lista-1538650). Reminder ca amîndoua au fost excluse din PNL si s-au carat la ALDE-ul lui Tariceanu.
Pare cam o afacere de familie aicea. Cum se interpreteaza aceste chestiuni si cum se împaca ele cu o politica noua si cu declaratiile lui Ciolos din decembrie?:
""Situatia in care ne aflam arata clar ca nu ne mai putem ascunde in spatele unor probleme politice care ne-au facut sa ne uitam doar in curtea noastra. (...) Inainte de a vorbi de coalitii si despre o unire generica a Opozitiei, am putea incerca sa aflam care sunt prioritatile politice pe care le resimte fiecare dintre noi, pentru a depasi orice disensiune si pentru a construi o opozitie unita la PSD si la partenerul sau, ALDE", sustine Ciolos."
În care practic declara ca Plus e facut ca sa se opuna ALDE si PSD?
Fiindca pare ca singura ta experienta politica e la ALDE, ALDE te-a platit, o plateste pe nevasta ta si probabil ca o sa o plateasca si în mandatul urmator.
PS: declaratie Norica Nicolai despre rezolutia Parlamentului European pe raportul MCV care arata cu degetul regresul facut de justitia din România în ultimul an din cauza guvernului:
"Norica Nicolai a pozat intr-o eroina a moralitatii aflata intr-o cetate asediata: "Rezolutia PE e un exemplu de ipocrizie, de dublu standard si de incercare de a impune hegemonia unor grupuri in beneficiu partizan"."
Si reactia lui Renate Weber:
"Chiar si Frans Timmermans, cu studii de franceza la baza, ar trebui sa priceapa ca nu poti suspenda niste legi care deja se aplica, cele anterioare fiind abrogate, fiindca asa-zisa suspendare ar insemna haos"
R:  O să îți răspund aici. Zici că ne cunoaștem. Foarte bine, hai la o bere să îmi verși ofurile și live. Ce împroști pe aici, scos din context, nu-ți face cinste dacă ești cine cred eu că ești. Sincer nu te înțeleg.
Meseria mea sunt afacerile europene și relațiile internaționale. O perioadă am făcut această meserie acolo, strict atât. Apoi am plecat. Și nu, nu sunt de acord cu acele declarații, cu pozițiile politice și așa mai departe. De aceea sunt la +PLUS. Poți să linkuiești mai multe. Îți mai adaug și eu dacă vrei. Uite aici: http://bfy.tw/Lq1n
Tu zici că ai fost în trei-patru partide. Eu nu am fost până acum în nici unul. Dincolo de asta, la atacuri personale și teorii conspiraționiste dacă vrei discutăm la o bere cât ai chef. Aștept pm.
Într-un singur loc totuși trag linie. Europuls e unul dintre cele mai faine proiecte de voluntariat pe care le cunosc. Restu e hatereală.
I:  Coordonator regional pe ce regiune sunteti?
R:  Diaspora
I: Esti multumit de modul in care se iau deciziile in PLUS? Ma refer la faptul ca totul este decis de lideri iar membrii simpli nu au un cuvant de spus. Ca exemplu as da chiar lista votata de membri pentru europarlamentare. Lista care va fi modificata de o comisie externa si de lidership dupa niste criterii complet subiective.
R:  Încă nu am văzut lista finală, îmi rezerv dreptul de a fi mulțumit sau nu atunci. Dar if anything, totul este arhi discutat și întors pe toate părțile, nu neapărat dictatorial. Iar după Convenție și după ce o să avem filiale, delegați, tot carabalâcul, o să fie tare clar tot. Asta era de altfel ideea pentru RO+... dar dacâ you-know-who ne-a tot contestat, am intrat pe sistemul ăsta de funcționare de urgență, care chiar și așa tot e extrem de democratic.
I:  Se poate trage o paralela între actuala situație geopolitica a UE și situația Statelor Unite dinainte de războiul civil? Tema de suprafață e alta (impunerea de cote de refugiați sau acceptarea imigranților acum, abolirea sclavie atunci), dar crezi ca fundamentul e același? Anume, cât de departe poate să meargă un guvern central în a dicta statelor membre ale unei federații/confederații. Crezi ca se va ajunge la un război de secesiune și in cazul UE?
R:  Nu chiar. Adică, aici vorbim de mai multe direcții, Sudul e foarte distinct de Est și la fel Nordul și apoi Vestul-Centrul.
Iar chestia cu refugiații. Măi, e o problemă. Mare.. dar la nivelul populației UE, la nivelul bugetului, e o picătură într-un ocean. E doar ceva ce captează multe emoții. Scavia era ceva intrinsec sistemului economic din Sud.
Singurii care pot buli UE suntem tot noi, cetățenii, dacă îi ascultăm pe toți deștepții care vor -EXITURI care duc la circul pe care îl vedem azi în UK. Soluții la criza refugiaților există, cu un pic de curaj. Soluții la prostia naționaliștilor habotnici, nu prea.
I: Care ar fi avantajele și dezavantajele adoptării monedei Euro în cazul României?
R:  Îmi cer scuze că am ratat întrebarea asta. Nu mai pot acum să dau răspunsul lung pe care îl merită, dar, măcar un tl/dr: noi nu avem de ales - suntem obligați prin tratat (semnat de noi) că o vom face. Iar cu un plan bun (cum de exemplu va propune +PLUS) un efect direct este că reforma necesară pentru a putea adopta euro va redresa de-a lungul drumului multe alte componente ale sistemului nostru financiar.
Acestea fiind zise, nu ar strica dacă reforma uniunii economice și monetare se face deja, ca noi să ajungem într-o Eurozonă deja mai funcțională. Dar orice ar fi, nu putem renunța la asta. Pentru că acolo se vor decide deciziile mari pentru Europa.
I: Ce servicii publice crezi că ar trebui desființate definitiv și de ce? (Orice de la sănătate la CFR sau Poșta)
R:  Orice care poate fi digitalizat cu succes.
I: Crezi că România merită să intre în Schengen? De ce? Când preconizezi că vom intra și cum?
R:  Tehnic, România îndeplinește criteriile de mult. Verificarea la frontiere, utilizarea sistemelor de informații etc. Politic, eram cât p-aci în 2016.. dar apoi au venit Grindeanu, Tudose, Dăncilă...
I: E justificata celebra placa cu olandezii, portul Rotterdam si portul Constanta? Inteleg ca guvernul actual e un factor agravant, dar mai sunt si chestiuni de alta natura in joc?
R:  Ah la asta tre să răspund, quick. Putem noi să avem cel mai tare port din lume la Constanța. Și, cumva, să ajungă în el bogățiile Orientului (prin rute nu neapărat minunate). Și după? După pe ce drumuri sau căi merg ele mai departe? E o găselniță.
I: Cum ai explica omului de rand de ce sunt importante alegerile europarlamentare?
R:  : I-am răspuns lui Strofocle. Poți folosi asta: https://www.what-europe-does-for-me.eu/ro/portal/1/RO315
I: Ce aveți de gând cu bisericile care nu plătesc impozite și nu folosesc case de marcat?
R:   Great question. Consider că activitățile comerciale pot fi scutite de obligații doar atunci când contribuie demonstrabil la bunăstarea civică. Dacă orice biserică îmi poate demosntra asta, bravo lor. Dar când preotul de la Săpânța îmi zicea mândru că aurul din vârful imensității de turle (de lemn) este de la Ierusalim și că de aia era mai scump, am rămas complet șocat. Turla aia e așa de înaltă că nici nu se vedea. Nu mai bine folosea el banii ăia de bilete ca să facă ceva pentru copiii lăsați de părinții plecați la muncă? O activitate de weekend, ceva? Sau o cantină socială.
Iar că se fofolează de obligații legale cum e asta cu casele de marcat nu e deloc în ordine, nu văd de ce ONGuri sociale care vând prostioare făcute de mână de voluntari ca să cumpere lucruri pentru copii bolnavi trebuie să respecte niște reguli iar altcineva nu.


