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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” capătă ea însăşi o valoare

fundamentală, la rândul ei, oferind o importanţă

deosebită Priorităţii Platformei Program

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) şi negative (ex.

lupta împotriva corupţiei) de care avem nevoie, în

mod echilibrat, pentru reconstrucţia României ca

stat naţional demn şi prosper, unde cei mai mulţi

români din exil doresc să se întoarcă, într-o zi,

pentru a trăi în pace, ordine publică şi bunăstare.

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 şi bun simţ.   

Proiectul politic al Diasporei Democrate reuneşte

un set de valori care sunt aşezate, în mod

inteligent, în slujba dezvoltării economice,

sociale, educaţionale, tehnologice şi culturale ale

românilor, indiferent de rezidenţa acestora

permanentă sau temporară, în România sau în

străinătate. Partidul politic este instrumentul prin

care exprimarea acestor valori poate deveni

realitate, în viaţa fiecăruia dintre noi.  

 

În centrul viziunii politice a Diasporei

independente 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 şi nici în

absenţa egalităţii tuturor membrilor societăţii în

faţa legii. De aici şi importanţa fundamentală a

Priorităţii Platformei Program a Diasporei:

„Apărarea şi dezvoltarea Democraţiei în România,

în Europa şi în lume”.  
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Cum punem în practică noile idei revoluţionare

ale unui Nou Model Economic beneficiar al unei

susţineri deja semnificative în Europa şi în lume?

O parte din aceste răspunsuri, desigur, Diaspora

Democrată le deţine şi le va prezenta publicului

larg în următoarele luni. O altă parte din

răspunsuri va fi generată, ca întotdeauna, de

dezbaterea publică democratică, a cărei valoare o

considerăm cea mai de preţ în dezvoltarea

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 diasporei va face eforturile

doctrinare necesare, de bun simţ, de a invita la

discuţii politice pe un sistem ideologic şi

doctrinar nou, modern, creativ, într-un ritm

adaptat la vremurile pe care le trăim, în consens

cu evoluţiile tehnologice de care ne bucurăm,

spre deosebire de generaţiile trecute. Scopul

nostru este de a fi cât mai utili societăţii

româneşti şi europene, de a spriini participarea la

dezbateri democratice a unui număr cât mai

mare de cetăţeni. Prirorităţile politice cuprinse în 

Programul partidului reprezintă doar începutul

unei misiuni politice permanente, a românilor din

exil, pentru România. 
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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.

Aici, în această zonă ideologică deosebit de

sensibilă, fundamentală, tratată atât de greşit (şi

de ne-uman) de către înaintaşii noştri politici,

rămân aceleaşi întrebări istorice la care noi avem

responsabilitatea să răspundem mai bine: ce este

mai important, creşterea economică permanentă

sau fiinţa umană? Ce se întâmplă dacă nu mai

există „creştere economică”  câţiva ani,

prioritizând nevoile fiinţei umane?  Este fiinţa

umana sclavul economiei?  

 

Daca economia a fost creată, la origine, să

servească nevoile fiinţei umane, 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 există să re-aşezăm fiinţa umană în primul

plan de interes politic şi economic?  

 

 


