
Johannis: Mai stau cel putin 10 ani
A intrat in viata publica la 40 de ani. Acum, la 50 de ani, crede ca mai poate sta inca pe atat. Primarul
Sibiului, Klaus Johannis a facut o analiza a ultimelor evenimente politice si economice.

 Reporter: Ati implinit recent 50 de ani, o jumatate de secol. V-ati facut acum un bilant, v-ati gandit cat
vreti sa mai continuati in viata politica, in administratie?
  
 Klaus Johannis: Nu mi-am facut niciun bilant si nici nu am calculat sa vad cat as mai sta. Dar avand in
vedere ca pentru un politician din ziua de astazi m-am nascut cam devreme si am ajuns la 40 de ani, pana
am ajuns sa intru in viata publica, am un pic mai mult de 10 ani in posturi publice, si cred ca mai am
resurse sa mai stau cel putin inca o data atat. 

 R.: Ce ati primit de ziua dvs.?
 K. J.: Multe. Felicitari si cadouri de diferite tipuri. Uzuale.

 R.: Care ar fi pana acum marile dvs. dezamagiri din viata politica indeosebi?
 K. J.: Nu am avut. Nu as putea sa spun ca am mari dezamagiri. Şi dezamagirile si realizarile se succed.
Şi trebuie luate cu mult calm, si unele si altele.

 R.: Sunteti considerati, cel putin pe la colturi, un om care nu iarta, care atunci cand l-ai calcat pe
batatura, te tine minte. Asa este?
 K. J.: Nu as putea spune ca sunt un tip neiertator. Dar cred ca este bine sa tii minte cine te-a ajutat si cine
te-a tradat. Şi tin minte.

 R.: Tot mai multi politicieni obisnuiesc sa raspunda la diferite intrebari, puse de ziaristi sau de societatea
civila cu " si ce ". Cum s-ar putea traduce?
 K. J.: Nu este bine pentru un politician sa raspunda cu afirmatii de acest tip, care in fond lasa orice
interpretare deschisa. Cred ca un politician trebuie sa raspunda la intrebarile care i se pun, pentru ca este
persoana publica, pusa acolo sa rezolve treburile publice. Orice alta abordare mi se pare discutabila si
daca tot mai multi politicieni evita raspunsuri la probleme concrete, este bine sa ne punem intrebarea de
ce evita? 

 R.: La inceput, aceasta noua formula de guvernare a fost acceptata si s-au acceptat unul pe altul, atat
PSD, cat si PD-L, motivand aparitia crizei economice. Acum, la peste 100 de zile de guvernare, mai este
valabila aceasta explicatie? S-a vazut ca nu s-au rezolvat multe probleme.
 K. J.: Nu as face astfel de afirmatii legate de coalitia de guvernare, pentru ca pur si simplu am prea putine
date. Nu cunosc dedesubturile intelegerilor care s-au facut si atunci nu are rost sa fac eu presupuneri.

 R.: Dvs. sunteti multumit de actuala guvernare?
 K. J.: Acum, dupa 100 de zile urmeaza cele sase luni, apoi un an. S-au realizat foarte putine promisiuni.

 R.: Mai e timp?
 K. J.: Da, mai este timp.

 R.: Turismul in conditiile economice actuale, mai estae o solutie pentru Sibiu?
 K. J.: Cred ca este chiar o sansa suplimentara pentru noi. Tot mai multi romani au bugete de criza pentru
concediu si atunci Sibiul este la indemana oricui. Cred ca multe familii vor ajunge in concedii scurte si la
Sibiu, cum merg la Marea Neagra, sau in Maramures sau in Delta. Vor descoperi in plus Sibiul ca si
destinatie turistica. Cred ca pentru cei veniti de afara se aplica acelasi lucru: Sibiul este o destinatie
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simpla si ieftina, dar, totodata, interesanta si atragatoare si atunci putem conta si pe un numar mare e
turisti. 

 R.: Sibiul nu a fost inclus pe lista ofertei turistice a Romaniei promovata de ministrul Turismului, Elena
Udrea.
 K. J.: Nu conteaza, noi ne facem promovarea noastra.

 R.: E mai bine asa? Sau e mai sigur?
 K. J.: Sibiul trebuie promovat si daca ministerul are alte ganduri, am luat act de acest lucru si ne facem
noi, planul nostru. 

 R.: Cum apreciati rezultatul alegerilor europarlamentare?
 K. J.: Nu a fost nicio surpriza, pe mine nu m-a surprins de niciun fel. A fost un rezultat asteptat. Doua
partide mari, care au obtinut rezultate foarte apropiate, un al treilea partid cu rezultate mai mici, dar cu
rezultate absolut previzibile. Dar si faptul ca partide extremiste au intrat acum in joc a fost previzibil.

 R.: Doua partide extremiste? PRM si UDMR?
 K. J.: Hai sa zicem formatiuni care reprezinta anumite segmente la extreme au intrat in Parlamentul
European. A fost iarasi un punct previzibil, dar totusi, nu as vrea sa ramaneti cu impresia ca am spus ca
UDMR este un partid extremist. Este un partid etnic. 

 R.: Cum au fost rezultatele la nivelul judetului?
 K. J.: La nivelul Sibiului, campania electorala a fost inexistenta, iar rezultatul este cel care se vede.

 R.: Se poate spune ca la Sibiu, PD-L este in scadere si PSD in urcare?
 K. J.: Nu cred ca acest rezultat indica un trend foarte clar din cauza participarii foarte scazute la vot.
Rezultatul prost nu este ca au intrat unii sau altii in Parlamentul European, ci faptul ca oamenii nu s-au
dus la vot.

 R.: Credeti ca absenteismul se va pastra si la locale?
 K. J.: Eu ma tem ca e va fi pastrat la toate felurile de alegeri, fiindca oamenii sunt in general dezamagiti
de politica si de clasa politica. 

 R.: Şi atunci se va ajunge sa se voteze intre ei?
 K. J.: Este posibil ca pe viitor sa fie suficienta o simpla mobilizare de partid. Acesta este motivul
principal pentru care multi intelectuali si politicieni incearca sa gaseasca metode de a-i face pe oameni sa
mearga la vot. Inclusiv o solutie discutata mai nou si la noi: votul obligatoriu.

 R.: Este o solutie?
 K. J.: Da, pentru ca nu poti construi o democratie cu o parte foarte mica din electorat. Nu functioneaza.
Şi acest absenteism trebuie combatut, trebuie contracarat. 

 R.: Urmeaza alegerile prezidentiale, credeti ca vom avea surprize?
 K. J.: Nu cred. Traian Basescu are prima sansa. 

 R.: Ati mai discutat cu parlamentarii de Sibiu?
 K. J.: Ne-am mai intalnit pe holuri, dar nu am avut intalniri de lucru. Dumnealor sunt foarte ocupati. 

 R.: Care ar fi o calea de rezolvat, pentru ca asa pierde toata lumea, inclusiv ei?
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 K. J.: Probabil se vor linisti putin lucrurile dupa prezidentiale. 

 R.: Daca ar fi sa dati un sfat sibienilor, implicati in afaceri sau salariati, acum pe timp de criza, care ar fi
acesta?
 K. J.: Cred ca acum este momentul ca oamenii de afaceri sa dovedeasca ca au o afacere sanatoasa si
stabila prin calitatea serviciilor, iar angajatii sa demonstreze angajatorilor ca sunt oameni pe care se poate
baza si atunci se poate iesi bine din criza. 

 R.: Se anunta probleme economice si pentru Sibiu. De exemplu, Bramac si-a inchis temporar portile. 
 K. J.: Dar, dar asta din cauza ca au avut o productie foarte mare pe stoc. Nu avem semnale ca ne vom
indrepta spre un somaj masiv in Sibiu.
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