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ecolul al XX-lea
aduce în lumea
occidentală, dar și în
alte părţi ale lumii,
fenomene precum urbanizarea
forţată, diversificarea sferelor
de activitate ale populaţiei. De
asemenea, se observă în această
perioadă o schimbare a obiceiurilor culinare în multe ţări ale lumii.
În SUA crește alarmant numărul
persoanelor afectate de obezitate,
lumea începe să vorbească tot mai
mult despre colesterol și afecţiunile pe care acesta din urmă le
provoacă. Responsabile de aceste
evoluţii deloc încurajatoare sunt
anumite mâncăruri, cunoscute în
lumea anglo-saxonă sub terme-

de „junk food” devin, în timp,
dependenţi, ca și consumatorii de
droguri.
În Republica Moldova, „junkfood” nu face parte din produsele
accesibile pentru toată populaţia,
în termeni de preţ. În schimb, ceea
ce este accesibil pentru toţi cetăţenii moldoveni este „junk politics”
– un fenomen caracteristic pentru
pseudostatul dintre Prut și Nistru.
Cred că am putea traduce acest termen în limba română prin „politică
drogată”.
Dacă-și mai amintește cineva, la
manifestaţiile de protest din seara
zilei de 6 aprilie 2009, cineva purta
un carton cu lozinca „Trezește-te,
patrie drogată!”. Manifestaţiile
au venit și s-au dus, ca
pe o scenă de teatru. Au
„Politica drogată” este flagelul cel mai
spălat ele drogul din viaţa
periculos în cea mai ne-modernizată
noastră publică? Nominal,
schimbarea s-a produs. A
regiune a Europei.
luat sfârșit o epocă de opt
ani de zile de guvernare
autoritară și nedemocratică. Libernul de „junk food”. Termenul e
tatea de exprimare și cea de asocompus din cunoscutul deja food
ciere a fost repusă în drepturile ei,
„mâncare” și junk – cuvânt argotic urban însemnând „droguri”.
garantate de Constituţie. Dovada
o face dezvoltarea fără precedent
Enciclopedia on-line Wikipedia
a mass-mediei din ultima vreme.
definește acest termen ca „alimenÎnsă, în paralel cu aceasta, „politica
te cu valoare nutriţională mică”,
drogată” a rămas la fel de tare pe
sau „cu valoare nutriţională, dar
conţinând substanţe dăunătoare”,
piaţă. Ea conţine, ca și alimentele
menţionate mai sus, elemente
sau „conţinând substanţe dăunădăunătoare sănătăţii societăţii (are
toare și nerecomandate pentru
probleme mari cu „selectarea caconsum”1. În această categorie
drelor”) și nerecomandate pentru
intră tot felul de chipsuri, răcosupunere din partea cetăţenilor.
ritoare, hamburgeri (n-o să dau
I s-a mai spus, cu diferite ocazii,
nume de companii producătoare
și „corupţie”, „trafic de influenţă”,
aici). Asocierea între ele și droguri
„trădare a intereselor naţionale”,
s-a făcut deoarece consumatorii

ă

„injustiţie”, „ingerinţă a puterii
executive în cea judiciară”, „protecţie la nivel înalt”, „crîșă”. Eu cred că
ea cuprinde toate aceste concepte.
„Politica drogată” înseamnă
să ai impertinenţa să ignori o
bătrână care stă de ani de zile în
faţa Procuraturii Generale cerând
dreptate pentru fiul ei. Înseamnă
să construiești blocuri de locuit în
mijlocul unor spaţii verzi, folosite
de cetăţeni pentru odihnă, fără a
exista un plan urbanistic general
al localităţii, adică încălcând legea,
să poţi să-ţi permiţi să faci asta
pentru că ești protejat de cele mai
înalte eșaloane ale unuia dintre
partidele aflate la putere, iar un
atac împotriva ta îl poţi oricând
interpreta ca un atac împotriva
„sfintei AIE”. Înseamnă să ocupi
una dintre primele funcţii în stat și
în același timp să ai două identităţi
– una în Republica Moldova și alta
în România, iar presei să ai impertinenţa să-i aduci argumente lipsite
de temei.
„Politica drogată” este flagelul cel
mai periculos în cea mai ne-modernizată regiune a Europei.
Este un amalgam de „înalt patronaj” statal cu iz bizantin, dar și de
afaceri, zâmbete ipocrite și adresări
de genul „Dragii mei...” în dulcele
stil fanariot, iniţiative „asumate” și
date peste cap de dragul „consensului”, cedări de nepermis în numele
„reconstituirii Alianţei”. Și pentru
că toate acestea trebuiau să poarte
un nume, li s-a spus „Republica
Moldova”.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Junk_food
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