
 

DOCTRINA DIASPOREI LIBERE, UMANE ŞI UMANISTE 
CREZUL CARE NE UNEŞTE ÎN 2021-2025 

MANIFEST  

PENTRU UN NOU PARTID POLITIC 

Cetăţenii români rezidenţi în afara hotarelor României sunt invitaţi, cu prioritate, 

să co-semneze acest Manifest care va sta la fundaţia unui nou partid politic.  

Proiectul politic al Diasporei Libere reuneşte un set de valori unice, aşezate în slujba dezvoltării 

umane, economice, sociale, educaţionale, ştiinţifice, tehnologice, spirituale şi culturale a tuturor 

românilor, indiferent de rezidenţa acestora permanentă sau temporară în străinătate. Partidul 

politic este instrumentul prin care exprimarea acestor valori poate deveni realitate, în viaţa 

fiecăruia dintre noi. Actualele partide politice româneşti par a-şi copia greşelile unele altora, 

participând, cu ştire sau fară ştire, la stagnarea şi chiar la distrugerea României. Actualele partide 

politice nu duc lipsă de proiectarea, uneori, a unor idei bune, la nivel teoretic, însă, prin structura 

lor organizaţională învechită şi deficitară, precum şi prin încălcarea propriilor statute de 

funcţionare, tind să excludă sistematic cele mai inteligente creiere româneşti din procesul de 

programare şi de implementare a politicilor publice benefice ţării noastre. De aceea, propunem un 

nou model de organizare, inovativ, prin care se elimină, de la bun început, orice posibilitate de 

abuz intern sau risipă de resurse umane, intelectuale, materiale şi morale.  

În centrul viziunii noastre este fiinţa umană. Bunăstarea şi dezvoltarea tuturor românilor, ca fiinţe 

umane, precum şi a societăţii noastre (România văzută ca societatea de drept a tuturor românilor) 

depind de o serie de elemente pragmatice, măsurabile din punct de vedere tehnic/ştiinţific (cum ar 

fi legile statului şi proiectele de intervenţie, în diverse domenii, finanţate din bugetul naţional, care 

nu pot fi construite în afara unei scene politice democratice (ulterior etocratice) şi nici în absenţa 

egalităţii tuturor membrilor societăţii în faţa legii. De aici şi importanţa fundamentală a Priorităţii 

Nr.1 a Platformei Program a Diasporei Libere: Asumarea construirii Statului Etocratic şi 

promovarea unui Model Democratic îmbunătăţit în România, în Europa şi în lume. 

Cum fiinţa umană este aşezată în centrul tuturor dezvoltărilor, oferind un ton constructiv, prin 

excelenţă uman şi umanist întregului proiect al Diasporei, lupta împotriva „ne-omeniei” şi „non-

umanismului” devine ea însăşi instrumentală, la rândul ei, oferind un rol important, de echilibrare, 

a Priorităţii referitoare la „Lupta împotriva corupţiei şi indecenţei”. 

Din valoarea fundamentală a fiinţei umane şi aspiraţiei acesteia spre excelenţă identificăm, aşadar, 

toate subdiviziunile ataşate listelor de acţiuni pozitive (ex. construcţii) dar şi negative (ex. lupta 

împotriva corupţiei) de care avem nevoie, în mod echilibrat, pentru reconstrucţia României ca stat 

naţional demn, inteligent, raţional, moral, spiritual şi prosper, unde cei mai mulţi români din exil 

doresc să se întoarcă, într-o zi, pentru a trăi o bătrâneţe în pace, ordine publică şi bunăstare, dar şi 

pentru a beneficia de o înmormântare demnă, în pământul natal, alături de înaintaşi. 

Toţi ne dorim o ţară unde nimeni nu este mai presus de lege şi o societate în care fiecăruia îi sunt 

recunoscute meritele personale, în mod justificat de raţiune, logică, lege, cultură, limbă, 

spiritualitate şi bun simţ. Recunoaşterea „umană şi umanistă” a meritelor personale înseamnă, cu 

toate acestea, modele cu totul noi şi inovative de percepţie şi practică a competiţiei sociale şi 

economice, (pe care „grupurile de activişti meritocratici” încă nu au reuşit să le definească din 

punct de vedere ştiinţific) unde estimăm că va fi cel mai mult de lucru: zona condiţiilor de acces 

la resursele de strictă supravieţuire a a fiecărui individ, indiferent de slabiciunile pe care le are şi 

în numele respectului necondiţionat pentru fiinţa umană.  

 

 



În acest sens, co-semnatarii acestui Manifest susţinem Petiţia Cetăţenilor Europeni pentru o lege 

europeană a Venitului de Bază (UBI), găzduită oficial pe siteul Comisiei Europene până în luna 

septembrie, 2021.  

 PETIŢIA EUROPEANĂ PENTRU LEGEA UBI 

Pentru a demonstra ca dezbaterea politică şi civică în rândul românilor se află destul de departe de 

priorităţile celorlalte platforme civice şi politice din ţările UE, important de remarcat că la data de 

3 februarie 2021, semnăturile româneşti se aflau la 3,15% din pragul necesar petiţiei UBI, 

comparativ cu state precum Slovenia, Franţa, Grecia, Germania, Estonia, Spania, şi chiar Bulgaria.  

      

      

   

Se întâmplă enorm de multe proiecte folositoare în Europa, la care românii nu participă activ. 

Acest lucru se petrece nu „din cauza nepăsării” ci din următoarele cauze: (a) incompetenţa 

partidelor politice româneşti care nu produc/propagă public agende publice de o bună calitate, 

fiind ocupate prea mult cu „bataliile” interne (b) politizarea excesivă a societăţii civile – până la 

nivelul la care ONG-urile şi presa nu mai cunosc altceva decât cercul vicios impus de partide, 

sperând la beneficii materiale de pe urma acestora (c) lipsa de omogenizare a proiectelor diasporei 

şi promovarea, uneori, în mod intenţionat a suspiciunii şi non-cooperării (d) anti-românismul şi 

corupţia la toate nivelurile, generatoare de pierderi publice inestimabile, an de an, pe următoarele 

niveluri:  

- material (economia distrusă, peste 5 milioane de români emigraţi şi datoria externă uriaşă 

a României),  

https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home


- intelectual (exodul creierelor româneşti din cauza salariilor de mizerie din România, 

absenţa infrastructurii, absenţa respectului şi demnităţii umane. Slujirea forţată a unor 

interese străine şiu chiar inamice României)  

- spiritual (corupţia în biserică şi în mediul academic, scăderea calităţii acestora şi scăderea 

reperelor valorice la nivel naţional; o generaţie tânără în derivă spirituală, parte din ea 

născută în mijlocul altor culturi, străine României) 

În aceste zone sensibile, fundamentale, tratate atât de greşit (şi de ne-uman), de 30 de ani, de către 

actualele partide politice, rămân aceleaşi întrebări la care noi avem responsabilitatea să răspundem 

mai bine: ce este mai important, creşterea economică permanentă sau fiinţa umană şi mediul 

înconjurător? Ce se întâmplă dacă nu mai există „creştere economică” câţiva ani, prioritizând 

nevoile fiinţei umane? Este fiinţa umană şi trebuie să rămână, încă 100 de ani, sclava economiei? 

Daca economia a fost creată, la origine, să servească nevoile fiinţei umane, atunci cum s- a 

întâmplat - şi cine este responsabil de - inversarea impardonabilă a rolurilor astfel încât, în ziua de 

astăzi, omul este sclavul economiei? Ce soluţii actuale există să re-aşezăm fiinţa umană 

(bunăstarea, sănătatea şi fericirea acesteia) în primul plan de interes politic şi economic? 

Cum punem în practică noile idei revoluţionare ale unui Nou Model Economic atât de dorit în 

Europa şi în lume? De ce nu contribuie românii, mai mult, la dezbaterea internaţională pe aceste 

teme fundamentale? O parte din răspunsuri, desigur, le deţinem şi le vom prezenta public în 

perioada 2021-2025prin intermediul proiectului nostru.  

O altă parte din răspunsuri va fi generată din dezbaterea şi consultarea publică, instrumente 

valoroase în dezvoltarea reală a societăţii româneşti, europene şi globale. 

Evitând riscurile demagogiei, ale populismului, ale proastelor obiceiuri de „copy-paste” şi ale unei 

terminologii politice înţepenite (stereotipice) deja folosite excesiv pe scena politică românească 

actuală, partidul pe care-l avem în vedere va face eforturile doctrinare şi semantice necesare de a 

invita la nou, la inovaţie, într-un ritm adaptat la vremurile pe care le trăim, în consens cu evoluţiile 

tehnologice de care ne bucurăm, dar păstrând, în acelaşi timp, ceea ce încă este demonstrabil util 

societăţii, primit moştenire de la înaintaşii noştri.  

Scopul nostru este de a fi slujitori publici, voluntari, utili societăţii româneşti şi europene, de a 

încuraja o participare informată şi de calitate a românilor la dezbaterile democratice româneşti şi 

internaţionale, ridicând prestigiul României şi onoarea românilor în România, în Europa şi în 

lume.  

Prirorităţile politice cuprinse în Programul partidului pe care-l construim împreuna reprezintă doar 

începutul unei misiuni politice permanente, a românilor din exil, pentru România. Concetăţenii 

rezidenţi în România sunt bineveniţi în acest proiect. 

Programul Politic pe care-l propunem se bazează pe unicul document programatic, colectiv, creat 

de Diaspora, după 1989, din două runde de consulări publice coordonate de platforma civică DP-

ROSA (2014) şi ulterior, în 2018, de Grupul de Iniţiativă al Diasporei Democrate (GIDD) – 

compus din reprezentanţi ai mai multor platforme civice formale şi informale . La consultările 

publice au au participat peste 4000 de cetăţeni români din ţară şi din străinătate. De aceea, 

considerăm că acest document este deja un bun public, ne aparţine nouă tuturor, iar prezentul Grup 

de Iniţiativă îşi asumă misiunea de a-l duce mai departe, spre implementarea politică în slujba 

românilor. Prin prezentul Manifest, acest document colectiv este relansat in dezbatere publică, 

spre a deveni programul politic al noului partid, construit de noi, împreună.  

Dacă doriţi să co-semnaţi acest Manifest al Diasporei Libere, trimiteţi mesajul CO-SEMNEZ 

MANIFESTUL la adresa de e-mail diaspora.10august@gmail.com sau în grupurile de facebook 

Grupul Diaspora 2025 şi Mişcarea Vladistă. Vă mulţumim şi vă aşteptăm în echipă! 

https://a9ff289e-3cf4-4d01-adb7-e9c0639e49dc.filesusr.com/ugd/20d7d8_e7e00c7b76124446a3bb102ef49147f3.pdf
https://diaspora10august.wixsite.com/dezbateri/platforme-civice
mailto:diaspora.10august@gmail.com

