Faliment
în
colectiv,
prosperitate în privat
Dacă într-o firmă, sau corporație mai degrabă, paranoia
securității datelor sau doar proasta configurare a sistemului
poate face treaba să meargă din rău în mai rău, prea multă
energie fiind consumată pentru rezolvarea non conformităților
neprevazute – depășirea „gâlmelor” carevaszica…cum o fi întrun grup mai mare, o țară de exemplu.
Unde toți „managerii” se ocupă în timpul serviciului doar de
afacerile personale, cea mai profitabilă fiind, de departe,
aceea de taxare „informală” a firmelor care vor să facă
afaceri cu statul; sau să faca afaceri; sau să existe…

Și în afara acestui „lobby” privat, că trebuia să primească
un nume politic corect, singurul lucru care-i ține împreună
nivel de „res publica” fiind pizduiala reciprocă
încrucișată, unii pe alții și între ei, cum s-ar zice unii
unii și alții pe alții.
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Iar ocazional, câte unul mai creativ propune vreo schimbare de
sistem în micro sau în macro, după puteri. Întru derutarea
adversarului, după tehnica „dacă nu-i poți convinge,

zăpăcește-i!”
În tot acest timp, muncitorii productivi s-au mutat fie la
ferme din Spania sau Sicilia, fie pe la Dublin ori Seattle ca
să scrie programe pentru „sistemele” altora; acasă au ramas
„decat” functionarii care asigură „buna” funcționare
a formelor fără fond de mai sus…
Și o asigură.

P.S. De la o vreme pare că nu doar orașele au voie sa dea
faliment, ci și țările; o consecință neprevazută a „statului
de drept”; sau trecută cu vederea de ONG-uri; și de partidele
politice; și de manualele de școală; și de…
Da’ chiar, oare negocierile pentru TTIP continuă?

E-guvernare sau nu E?
Motto: „Niciodata nu schimbi lucrurile luptand cu realitatea
existenta. Pentru a schimba ceva, faureste un nou model care
sa-l scoata din circulatie pe cel existent.” (R. Buckminster
Fuller)

Zilele trecute premierul Dacian Ciolos anunta ca Guvernul va
oferi 10 burse a cate 2.000 EUR/luna unor experti IT care vor
binevoi sa dea o mana de ajutor pentru gasirea de solutii
inovatoare in administratie.

Iata ce revelatie a avut guvernul nostru de tehnicieni, in
exprimarea primului-ministru: „Pe măsură ce treceau zilele,
săptămânile, ne-am dat seama că într-o ţară cum e România,
cunoscută atât de bine nu numai în Europa, dar şi peste ocean
în ceea ce priveşte competenţele pe acest domeniu, în
administraţia naţională din România nu se vedeau aproape deloc
reflectate aceste competenţe. Ne-am dat seama că avem nevoie
de capacitate inovativă în administraţie, capacitate de
inovaţie care să vină din sectorul care din punctul meu de
vedere s-a dezvoltat cel mai rapid în economia românească,
producţia de servicii IT. Este chiar impresionant (…) Vorbim
de atâta vreme de potenţialul agriculturii româneşti şi de cât
ar putea să facă pentru Produsul Intern Brut şi am avut
surpriza plăcută( …) din acest punct de vedere, al dezvoltării
serviciilor IT, să văd că dacă nu mă înşel nu numai că a
egalat aportul agriculturii în Produsul Intern Brut, dar chiar
l-a depăşit, ceea ce arată capacitatea de a inova şi de a
evolua a acestui domeniu în România”
E reconfortant sa spuna in sfarsit cineva lucrurilor pe nume
si mai ales intr-un mod atat de simplu si direct, fara
limbajul de lemn….pardon, corect „politic” aferent cu care ne
trateaza de obicei specimenele grupate sub denumirea generica
de „oameni politici”. Si la noua initiativa ii zice platforma
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Altminteri, ultima initiativa de PM de care imi amintesc, in
domeniu, a fost aia cu „puradelu’ si tableta” chestie
sparcaita de pontac prin iarna trecuta pe post de fenta de
ochi, ca la baschet…de care chiar nu mai stiu ce s-a ales.
Facand desigur abstractie de celebra misiune imposibila eguvernare care pana in octombrie 2009 ne costase deja vreo 84
de milioane de EUR fara ca macar sa observe careva….vreun
rezultat. Ca o bomboana pe coliva, imi amintesc cum la Global
Forum 2009, cand doamna Doina Banciu, Director General al ICI,
a fost intrebata simplu si direct de catre un manager de la
Nortel, parca… de termenul pe care il estimeaza pentru
finalizarea proiectului, cum in sala s-a lasat o tacere
apasatoare; asta dupa o logoree de cel putin 20-30 de minute
in care doamna a tot povestit ce si cum, cu sinus, cu cosinus…
Ca atare, poate ne-a pus Dumnezeu mana-n cap si vedem si noi
un site, pardon, un web-site…..sau mai bine cum ii zice, o
platforma de e-government cu adevarat utila si functionala,
adica ceva care sa faciliteze schimbarile dorite si inainte de
alegerile din 2014, si dupa drama de la clubul Colectiv, si
dintotdeauna, sau macar de la Piata Universitatii incoace…
Cum ar fi niste module pe www.gov.ro structurate similar cu
Facebook, de exemplu; ca sa nu mai facem politica pe Fb si sa
injuram acolo; si guvernantii, precum si specimenele
„politice” sa faca acolo anunturi oficiale si nu pe un site de
socializare al unei firme private americane, detinute de un
jewmerican suspectat ca e tele-comandat cand de CIA, cand de
Iluminati, de nici el nu mai stie de capu’ lui, saracul.
Tot acolo sa putem avea discutii si dezbateri pe subiectele
sensibile, pe pagini deschise pe criterii tematice (ca un
forum), si dupa regiuni/judete/orase/comune unde fiecare sa-si
poata spune punctul de vedere, pentru buna informare a tuturor
de catre toti; pagini moderate de reprezentanti ai

autoritatilor centrale sau locale, dupa caz.
Si toata lumea sa-si poata deschide cont doar cu buletinul, cu
numele real si pe baza de CNP si numai dupa implinirea a 18
ani.
De ce? Pentru ca alaturi, tot pe www.gov.ro sa fie si pagina
de votare unde toti cetatenii romani mai copti de 18 ani sa
voteze direct fiecare lege, propusa si dicutata in Parlament;
apropos de astia, tot acolo, o alta pagina, ca este loc, plina
de ferestre de la multe, multe camere-web cu dezbaterile din
plen, discutiile din comisii, foscaiala de pe culoare si
clefaiala de la „popota”… ca in secolul al 21-lea la atata
tehnica cata avem pe noi, sa intelegem si noi la ce sunt bune
camerele de supravehere; ca tot le place sa se asculte
glasuind atata de abuziv despre concepte precum acela de
„transparenta”; sa le dam ocazia….. (vezi si semnificatia
dictonului „si noi pe voi!”)
Chiar urmeaza marea abureala din toamna, in care niciodata
intrebarea existentiala „si eu cu cine votez?” nu va fi fost
mai actuala…dar tragem nadejde ca macar o noutate vom
experimenta de asta data, votul prin corespondenta pentru cei
de afara, promis si trambitat in cele mai jenante momente,
dupa care…
Si la valoarea noastra, de ce sa nu putem toti vota prin
corespondenta? Sau si mai cool, sa dam cu stamplia online, pe
platforma de care faceam zicere? Si cine vrea sa voteze cu
repetir, in tampita traditie locala, adica si la sectie, si
prin posta si online….se anuleaza votul instantaneu pe baza de
CNP redundant; dupa care se ocupa Procuratura de ghertzoii
respectivi, log-ul bazei de date confirmand „ipso facto”.
Si sa-i mai degrevam pe stimabilii parlamentari de atata
munca, oricum se intalnesc atat de rar in plen si atunci cand
reusesc, se cearta si se pizduie ca la usa cortului; si poate
cu timpul nu le mai vedem deloc moacele unora precum comisarul

politic Nicolicea Eugen, penibilul venerabil resapat cu
recidiva Popescu-Tariceanu Calin sau pidosnicul activist
Cernea Remus, cand mai activ, cand mai pasiv, mai descoperit
sau mai acoperit…

Si cam ce sa voteze romanul? Ca sunt atatea ramase in coada de
peste sau chiar nemaipomenite din varii motive de interese de
grup civil sau de crima organizata, societate secreta sau
lobby pe fata sau pe dos pentru diverse entitati corporatiste,
statale, ong-iste…..care in uniforma, care in civil.
Pai sa voteze, de exemplu:
Modificarea Constitutiei urmare a discutiilor publice
(de pe paginile de forum mentionate anterior)
Interzicerea prin Lege (chiar prin Constitutie, de ce
nu?) a oricarui guvern al Romaniei sa angajeze Statul
Roman adica natiunea romana, adica pe noi toti
(„populatia”, cum mai suntem alintati) prin semnarea de
tratate de baza gen TTIP fara consultarea cetatenilor,
direct si concret, privind toate subiectele sensibile
care prezinta posibile consecinte nefaste asupra
viitorului nostru si al urmasilor nostri, consecinte
dibace ambalate in hartie creponata roz ca pentru niste
babuini retardati
Apropos de tratate si contracte, interzicerea cu
desavarsire a „clauzelor secrete” din tratatele si
contractele comerciale pe bani publici, necesitatea,
oportunitatea si nivelul secretizarii fiind clar

codificate prin lege si cu referinta doar la problemele
de aparare si siguranta nationala
Interzicerea vanzarii de terenuri agricole catre
entitati din afara tarii
Interzicerea contractarii de imprumuturi externe sau
interne de orice fel, de la institutii financiare, atat
de catre „Stat” cat si de autoritatile locale –
judetene, municipale sau comunale, conform pagubosului
principiu „mancam acum, platim pe urma” fiind de-a
dreptul o dovada de nesimtire crasa ca sa te imprumuti
pe spezele copiilor si nepotilor inca nenascuti
Interzicerea fracturarii hidraulice in Romania
Interzicearea exploatarilor miniere prin cianurare in
Romania
Interzicerea taierilor la ras si obligativitatea reimpaduririlor imediate pe suprafetele exploatate
Invatamant de stat gratuit pentru orice cetatean roman,
la toate nivelurile, fara nici un fel de taxa
Concesionarea rezervelor minerale si de hidrocarburi,
sau a celor de apa potabila, cu redeventele distribuite
mai ales comunitatii locale si nu excusiv „Statului” –
cu modificarea respectiva a Constitutiei, legat de
proprietatea asupra resurselor din subsol
Scoaterea in afara legii a tuturor „Societetilor
Secrete” actuale si viitoare; altminteri, cat de idiot
sa fii ca sa autorizezi infiintarea si functionarea unei
organizatii care sa poata face orice vrea la tine in
casa, fara ca tu sa ai dreptul sa stii cu ce se ocupa?
Interzicerea religiei musulmane in Romania, in oglinda
cu legislatia din Arabia Saudita, Emirate si alte
neamuri proaste, dar hotarate
Si mai avem, ca de idei nu ducem lipsa; cu atat mai mult ca ni
le serveste realitatea in fata, de fapt ne plezneste cu ele;
sau mainstream-media, dar astia ridica la fileu mai mult
facaturi, cu tematica fixa transmisa prin ordine scurte; si
daca ma uit mai bine la enumerarea de mai sus…..aproape toate
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interziceri, mai nimic despre obligativitatea de a face
(bun, eventual…) asa de activi au fost si sunt nemernicii
ne-au adus in halul in care suntem, ca toate urgentele
de fapt…..stopari!

Ei, chiar isi poate cineva imagina, acum, ca vreun parlament
ca asta de-l vedem, ca ala din 2000 sau ca cel care va urma
din toamna asta (si ca oricare pe care ni-l putem aminti…) va
vota vreodata asa ceva? Afara de pensii speciale si dat la
gioale Justitiei? Sau, revenind la oile noastre, va legifera
vreodata o haita de bipezi corupti si nesimtiti (de sus-numita
clasa politica zic) propria iesire din peisaj, intru vesnica
sa pomenire?
Sau doar visam naiv de optimist, ca de fapt domnul premier
Ciolos nu-si doreste altceva decat conditii mai bune de munca
pentru dumnealui si colegii sai, e drept ca unele cu impact
pozitiv si asupra productivitatii, si oricum faptul ca vrea sa
eficientizeze procesul muncii nu e putin lucru, adica vrea sa
munceasca! Dar mai bine sa-l ascultam ce frumos povesteste, cu
o sinceritate jos cu palaria: ”Astăzi se îndeplineşte un vis
pe care l-am avut încă de la început, de când am venit în
această poziţie şi când mi-am dat seama, sigur cu anumite
reflexe pe care le aveam probabil şi din perioada petrecută la
Bruxelles, când lucram foarte mult cu diferite sisteme IT care
îmi facilitau activitatea, pregătirea, luarea deciziilor,
comunicarea cu colaboratorii. Reflexele formate acolo m-au
determinat să am aceleaşi pretenţii şi aici. Sincer să fiu, mam cam lovit cu capul de pragul de sus când am văzut cum stau
lucrurile în administraţie aici, apropos de facilităţile care
ar fi trebuit să existe în modul de lucru al administraţiei
din perspectiva a ceea ce poate să aducă IT-ul”
Adica sa facem, baa, o lume noua, nu voua! Ca in aceasta
ordine de idei si pastrand viu spiritul Nord-Atlantic, pe
pariu ca daca vine ordin scurt de pe malurile Potomacului sa
lege toate bazele de date la o singura ”platforma” in 48 de
ore (am luat in calcul un eventual weekend, ca in traditia

loco atunci se intampla mai toate facaturile) astia, asa
aparent incompetenti cum ii stim, se executa exemplar! Adica o
super-aplicatie care sa gestioneze toate nivelurile de acces
ale unui gujgubete (cetatean, carevaszica) sau mai exact ale
vreo 20 de milioane de indivizi pe baza unui singur
identificator, CNP evident, vanturat la purtator pe un singur
card, permanent avut cu noi oriunde ne poarta trebuintele,
interesele, dorintele sau doar picioarele, deci pe post de
Carte de Identitate (oleaca mai ulterior si pasaport), permis
de conducere, card de sanatate, legitimatie de calatorie, de
serviciu, bilet de parcare, de intrat la film, teatru, la
salonul de masaj…..peste tot; simplu validat de cititoare
discrete, cum ca suntem autorizati sa fim acolo, sa primim
acel serviciu, sa intram printr-o usa sau alta….sau invalidat,
dupa caz!

Chestia asta impreuna cu o retea de camere web il fac pe
spiritul lui George Orwell sa se simta mandru! Pi buni!
Si pentru ca nesimtitii astia de tzugulani se imbata des si
isi pierd cardurile destul de frecvent, nu peste mult timp o
sa hotaram cu totii ca e mai bine pentru toata lumea sa ne
tatueze codul ala de bare fix pe frunte, dar asa, discret, pe
sub soric. Ca nu si-ar dori nimenea sa ramana blocat in lift
sau in buda pen ca tocma’ ce i-a cazut cardu’
in….infrastructura.

