Despre dreptate si
egalitate
Inițial mi-am propus să dedic articolul de astăzi problemei parcării subterane din
centrul orașului, astfel încât să propun moduri prin care această investiție irațională
poate fi amortizată în beneficiul bugetului local. Am decis totuși să prelungesc
așteptarea cu încă o zi, pentru a adresa o problemă care ne afectează ca societate și
comunitate locală: ignoranța față de abuzurile celui puternic.
Prin candidatura mea, mi-am propus să sfidez normele și standardele impuse de
elitele politice locale și naționale din ultimii 26 de ani (dar și de teoria politică pe
care am studiat-o în facultate): în calitatea mea de nimeni ajuns la vârsta de 24 de
ani, mi-am permis să privesc în ochi un balaur cu foarte multe capete și să îl
provoc la duel, fără a mă teme că voi fi zdrobit sau că voi ajunge vreodată să devin
unul dintre capetele bestiei. Sunt blestemat să trăiesc cu iluzia iluministă conform
căreia suntem născuți egali și ar trebui să ne bucurăm de o viață de calitate,
condusă de legi juste, în care fiecare individ are șanse egale. Așteptările mele se
lovesc însă destul de des de practici predate în Florența secolului 16 de către
Niccolo Machiavelli, prin care principele suveran se auto-exclude din sfera în care
legile sunt aplicate, iar apărarea tronului este o artă lipsită de scrupule.
Articolul de astăzi are un scop reflexiv și pornește de la o poveste mitologică în
care injustiția a triumfat, urmând a realiza o paralelă cu un caz foarte similar (și cu
final fericit) care m-a pus la încercare în ultimele 3 zile. O mică victorie pe care am
obținut-o în fața autorității mi-a asigurat îndrăzneala de a transmite un mesaj de
încurajare pentru toți cei care sunt puși în situația de a accepta acte injuste, care îi

defavorizează. Este foarte important să ne cunoaștem drepturile și să acționăm ori
de câte ori considerăm că este necesar, prin a ne adresa organelor abilitate ale legii.
Momentul în care decidem să acceptăm tacit nedreptățile este momentul în care
devenim la fel de vinovați precum făptașii.
În primul volum din ”Legendele Olimpului”, intitulat ”Zeii”, Alexandru Mitru
surprinde o scenă în care dreptatea și egalitatea devin instrumentele opresive ale
legiuitorului, dar și concepte coercitive care nu sunt aplicate direct asupra celui
aflat la putere. Zeus, în calitate de lider biruitor al războiului dintre zei și titani, îi
convoacă pe frații săi Hades și Poseidon pentru a împărți dimensiunile lumii.
Totuși, într-un mod arbitrar, el își proclamă suveranitatea asupra Cerurilor și îi
îndeamnă pe Hades și Poseidon să tragă la sorți pentru a desemna stăpânirea
mărilor, fluviilor și izvoarelor, precum și a ținuturilor de sub pământ. Temându-se
de repercusiunile sfidării unei puteri superioare, cei doi fii ai lui Cronos și Rhea sau supus și au acceptat nedreptatea și lipsa egalității de șanse.
Cu mult peste 2000 de ani mai târziu, într-un stat de drept guvernat de legi, în care
reprezentanții sunt aleși printr-o totalizare a înțelepciunii generale și în care
deciziile ar trebui să fie luate printr-o armonizare a cadrului legal cu voința
populară, scena se repetă. Zeus nu mai este un personaj etern, iar miza împărțirii nu
mai este lumea - vorbim despre un edil pe care legea l-a desemnat să organizeze
alegerile locale. Și chiar dacă unii dintre dumneavoastră asimilează concurenții
electorali sau organizațiile din care fac parte cu Hades (sau corespondentul său
creștin), dimensiunile, reperele și interesele sunt altele. Nici tragerea la sorți nu mai
are aceleași calități - dar voi încheia analogia pentru a descrie cazul meu.
În după-amiaza zilei de joi, 5 mai 2016, conform dispozițiilor menționate de art. 79
din legea 115/2015, instituția Primarului Sloboziei a realizat împărțirea spațiilor

pentru afișaj electoral. În ciuda unor precizări foarte clare s-a decis, în mod
arbitrar, ca partidele și candidații să fie aranjați pe panouri într-o anumită ordine,
iar concurenții mai puțin importanți (cei care nu prezintă șanse mari de a câștiga)
să primească o fracțiune de spațiu ori absolut nimic. În speță, așa cum ilustrează
fotografia de mai jos, împărțirea este realizată în dezavantajul subsemnatului și al
candidatului PSR, în timp ce organizații politice precum Asociația Partida Romilor
”Pro-Europa” nici măcar nu au fost luate în calcul.

Cu siguranță aș fi putut să fiu ignorant și aș fi putut considera că un afiș de
dimensiuni reduse, poziționat în colțul inferior al panoului, își deservește foarte
bine scopul de promovare. Am luat însă decizia de a mă adresa autorităților
competente - în cazul de față, Biroul Electoral de Circumscripție. Știam că nu am
nimic de pierdut și că situația nu se poate înrăutăți și, a doua zi după observarea
problemei, am făcut o vizită la BEC pentru a depune cererea. Inițial am contestat
spațiul redus și, ulterior, am cerut o explicație privind modul în care candidații au
fost ordonați (ordinea, așa cum poate fi văzută în imagine, nu este nici alfabetică,
nici cronologică în funcție de momentul înscrierii în cursă, nu ține cont nici de

numărul total de membri al formațiunilor politice și prezintă, în mod clar, favoriți).
Spre surprinderea mea, soluționarea a fost transmisă în aproximativ 24 de ore și
este favorabilă în raport cu observațiile pe care le-am făcut. Într-adevăr, primarul
nu și-a îndeplinit corect funcția de organizator și a luat decizii prin care egalitatea
de șanse este subminată - o organizație politică a fost chiar deprivată de spațiu, în
ciuda
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Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore, însă o astfel de acțiune nu are
temei legal și o apărare a unei situații în care legea a fost încălcată ar deveni
autoincriminatoare.
Într-o situație în care aș fi putut să înclin capul în fața înțelepciunii autorității și să
mă resemnez, am decis să sfidez soarta care mi-a fost atent croită și să îmi revendic
drepturile. Iar expunerea mea nu servește doar un scop autobiografic; am decis să
vă prezint această mică victorie a mea pentru a vă readuce aminte că există căi de a
combate nedreptățile la care suntem expuși în viața de zi cu zi. Mereu vor exista
persoane de rea credință care vor pune la încercare normele morale și legale pentru
a-și îndeplini diversele scopuri, în speranța că vor izbuti fără a suferi vreo
pedeapsă. Dar orașul Slobozia pe care mi-l imaginez și pe care îmi doresc să îl
influențez în baza acelorași idealuri iluministe, este populat de oameni curajoși,
nesupuși și liberi, care își respectă semenii și le oferă un tratament just chiar și
atunci când legea coercivă nu le asigură pedepse prea aspre. Dar până atunci, este
important să taxăm fiecare abuz al celui puternic și să ne revendicăm ceea ce ni se
cuvine. Dreptatea și egalitatea nu sunt tocmai ușor de identificat în natură și
reprezintă un punct culminant a mii de ani de evoluție, cultură și civilizație. Cât
timp încă mai credem în ele, de ce să nu acționăm în spiritul lor ori de câte ori
avem ocazia?

