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Auzi la ei exprimare,  

„Statul este cel mai mare duşman al individului”!  
Ce oroare. 

 
Cea mai preŃioasă instituŃie creată de om în istorie este statul. 
Statul a fost creat de cetăŃeni ca să protejeze interesele lor comune.  
Acesta este rolul statului.  
Dacă dai în el, atunci loveşti în capacitatea lui de a te ocroti.  
Devii o victimă rătăcitoare a pieŃei.  
Conceptul de stat minimal nu există. 
O societate fără stat e ca un trup fără cap; pe o astfel de societate o aşteaptă anarhia, fragmentarea şi 

disoluŃia finală.  
Cînd statul devine captiv, cum este acum în România, nu mai este stat.  
Este doar haos bine dirijat de cei care au căpuşat statul.  
Statul practic s-a privatizat şi nu mai poate răspunde socialului.  
Binele comun nu mai există ca Ńel suprem al statului. 
Nu există bază mai solidă decît binomul stat-cetăŃean.  
Cînd statul este lovit, subminat, incapacitat, cetăŃenii săi devin populaŃie, o masă amorfă, se 

transformă în creaturi supuse manipulării şi dezrădăcinării.  
UitaŃi-vă la românii din ziua de azi, au ajuns pribegi în Ńara lor! 
Statul este un zid de apărare a ceea ce înseamnă viaŃa şi cultura românească.  
În absenŃa lui, identitatea, dăinuirea noastră sînt în pericol. 
România este azi o Ńară sub asediul marilor corporaŃii f ără patrie, al căror unic scop este profitul 

imediat, prin exploatarea resurselor naturale şi a oamenilor transformaŃi în resursă. 
Curentul neoliberal a fost/este o doctrină falsă, o doctrină-capcană.  
Bătălia s-a dat/se dă între două mari centre de putere, politicienii şi statul pe de-o parte, şi economiştii 

şi marile companii pe de altă parte, care fugeau/fug de stat să nu plătească taxe.  
A fost/este mai degrabă un complot de tip piaŃă împotriva statului, de slăbire de conŃinut a celui din 

urmă. 
A fost/este o luptă de degradare a conceptului de stat. 
Cînd nu va mai fi interes politic străin, pentru că nu vor mai fi resurse, sau cînd nota de plată va fi 

prea mare în comparaŃie cu costurile de exploatare, Ńara va fi abandonată ca o mină epuizată.  
Şi atunci se va trece la împărŃirea ei între hienele din jur, pentru că singura miză rămasă va fi doar 

geopolitica, adică statutul de colonie al unei Ńări „între ape”, recunoscută exclusiv prin „vocaŃia” de a fi 
vîndută străinilor pe 30 de arginŃi de către vasalii cocoŃaŃi în funcŃii publice. 

ToŃi politicienii români au susŃinut necondiŃionat, în aceşti 25 de ani, modelul neoliberal extractiv. 
Economia civică are nevoie, pentru a prospera, de oameni liberi, integri, cu mentalitate şi demnitate 

de proprietari.  
Nici un partid politic nu a urmărit să emancipeze poporul, în sensul de a oferi fiecărui român 

oportunitatea de a fi stăpân pe propriul său destin, într-o Ńară puternică şi respectată.  
Interesul naŃional?  
„O vorbă de dînşii inventată”.  
Aşa numita „dreaptă” s-a culcat mereu cu aşa-numita „stîngă” în imensul pat de bordel care este 

politica românească. 
De 25 de ani, neoliberalii din România, de la stînga sau de la dreapta eşicherului politic, tot încearcă 

să ne convingă că statul nu are ce căuta în economie.  
Haosul economic controlat de clanurile infracŃionale, în care întreprinderile de stat au fost privatizate 

pentru a fi jefuite, este numit eufemistic „stat minimal”.  
Trebuie susŃinut renaşterea întreprinderii de stat acolo unde există monopoluri fireşti, impuse de 

cerinŃele de securitate naŃională (resurse naturale, baraje hidroelectrice, linii de înaltă tensiune), şi trebuie 
asigurate serviciile publice esenŃiale (poştă, transport în comun, sănătate, educaŃie, distribuŃia apei etc.).  

Cu o menŃiune, însă, foarte importantă: gestiunea întreprinderilor de stat trebuie să fie supusă 
disciplinei pieŃei, iar administrarea lor trebuie să fie impecabilă.  

Trebuie eliminată influenŃa nefastă a entităŃilor non-statale, dacă vom transforma România într-o 
fortăreaŃă economică.  

Așadar, sînt/fiŃi pentru un stat puternic.  


