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CANDIDAT INDEPENDENT LA ALEGERILE EUROPARLAMENTARE

10 motive ca sa votezi un independent. De ce sa renunti la partidele politice
Un independent nu dă socoteală găștilor
politice: nu este constrâns să facă jocurile
grupurilor de interese care domină
partidele politice din România.
Un independent îi are alături pe cetățeni:
el este vocea celor mulți, pe care partidele
politice nu o ascultă niciodată.
Un independent dă socoteală celor care
l-au votat, cetățenilor simpli, nu unor
partide politice care așteaptă recunoștință.

Voi lupta
României;

pentru

reîntregirea

Voi promova drepturile celui mai
mare investitor din România, ale
diasporei, dar și ale celor din jurul
granițelor, lipsiți de dreptul la
educație, școală, biserică și massmedia românească;
Voi apăra interesele naționale
românești, inclusiv ale românilor
din județele Covasna și Harghita,
încălcate de UDMR și de
intervențiile șovine ale premierului
maghiar Viktor Orban;
Voi trimite câte un copil din fiecare
localitate a României la Bruxelles,
să afle din realitatea terenului cum
funcționează instituțiile europene:
să crească Mari în Europa;
Voi opri tăierile masive de păduri
prin interzicerea exportului de
masă lemnoasă;

Un independent acționează în baza unei
expertize și a propriei conștiințe, nu a
ordinelor de partid.
Un independent poate lupta împotriva
găștilor clientelare de partid care au jefuit
țara și poate restabili ordinea și dreptatea
pentru populație: el este în afara găștilor.
Un independent își va exercita funcția
liber în Parlamentul European pentru că la
Bruxelles a fost trimis de oameni de rând,
nu de șefi de partid.

Voi obliga autoritățile române să
construiască autostrăzile Unirii (A8)
și Mării Negre (București-Chișinău),
precum și porțiuni din tronsoanele
europene, care trebuiau de mult
realizate;
Voi deschide câte un birou de
europarlamentar în fiecare județ
al României, unde voi acorda
consultanță
gratuită
pentru
atragerea fondurilor europene atât
de necesare dezvoltării țării;
Voi combate sistemul clientelar al
partidelor politice și voi fi vocea
românilor în instituțiile europene;
Voi opri dezbinarea națională;
nu voi intra în conflict cu alți
europarlamentari români și voi vota
numai în sensul apărării interesului
național românesc, pentru Unire,
nu pentru discordie;
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Un independent ia pulsul societății mai
ușor: el nu are ca scop obținerea puterii
și a privilegiilor, precum partidele, astfel
că activitatea lui e dedicată exclusiv
cetățenilor.
Un independent nu acționează pe bază
de practici învechite: el ia măsuri având o
viziune modernă, adaptată realităților și
nevoilor actuale ale societății.

Voi contribui la denunțarea
și oprirea jafului antinational
care a avut loc în ultimii
30 de ani (vizibil prin
corupție, tăierile ilegale de
păduri, vânzarea resurselor
subsolului pe nimic etc.).

Un independent face campanie din banii săi
proprii: el nu primește 100 de milioane de
la bugetul de stat, așa cum primesc toate
partidele parlamentare. George Simion și-a
vândut apartamentul, pe care îl are de la
părinții lui de la 19 ani, pentru a avea bani
pentru această bătălie electorală.
Un independent este incomod, un ghimpe
în calea fărădelegilor. Nu este controlabil și
nu face pe placul puterii.

George Simion este autorul mesajului „Basarabia
e România”. Candidează independent la alegerile
europarlamentare deoarece consideră că toate partidele
politice s-au compromis și românii nu se mai simt
reprezentați de nicio formațiune. George Simion spune
adevăruri ascunse sub preș de grupuri de interese: clasa
politică i-a alungat pe români peste hotare, a scos istoria
națională din școli, a vândut aurul de la Roșia Montană,
a tăiat ilegal pădurile, a aservit mass-media, a distrus
capitalul românesc, industria și agricultura, i-a trădat
pe românii din Harghita, Covasna, Cernăuți și Timoc, a
vândut petrolul și gazele țării pe nimic.

ALEGE UN INDEPENDENT,
SPUNE „NU” LISTELOR DE PARTID!
România este condusă de aceleași partide
politice care în ultimii 30 de ani au guvernat-o
rând pe rând sau împreună, în alianțe care mai
de care mai pestrițe. Rezultatele dezastruoase
pot fi observate lesne: ne-am pierdut cea mai
importantă resursă a țării – oamenii, care au
luat drumul exilului, ne-am vândut bogățiile
subsolului pe nimic, ne-am tăiat pădurile,
agricultura și mineritul s-au prăbușit,
suntem furați la gaz și curent electric, nu
avem autostrăzi, presa este intoxicată de
propagandă, nu ne cinstim eroii, nu susținem
capitalul românesc, nu ne sprijinim sportivii,
artiștii, olimpicii sau inventatorii și ne-am
rupt de valorile istorice pe care s-a clădit
națiunea română.
A sosit momentul să spunem ferm „GATA,
nu mai votăm partide politice!”. A venit
momentul să nu ne mai risipim votul, să nu
îl mai acordăm unor politicieni preocupați
numai de sporirea averilor sau de teme dictate
de liderii formațiunilor politice.

Suntem sătui de partidele politice care îi
tratează pe români ca rezervoare de voturi o
dată la patru sau la cinci ani, după ce în restul
timpului, zi de zi îi batjocoresc sau, în cel mai
bun caz, îi ignoră. Partidele politice ne-au
dezamăgit și ne-au impus politica urii și a
dezbinării.

Candidez la alegerile europarlamentare din
26 mai pentru că fiecare om este dator față
de sine însuși să-și urmeze crezul în viață, iar
crezul meu este că Basarabia e România și că
malurile Prutului trebuie să se reunească sub
tricolor. Nu există pentru mine nedreptate

mai mare decât faptul că națiunea română
încă trăiește consecințele pactului dintre
Hitler și Stalin prin care teritoriul României a
fost ciopârțit.
Candidez deoarece cred în salvarea colectivă
a națiunii române. Este necesar ca dreptatea
națională să fie apărată inclusiv într-un cadru
instituțional, dincolo de lupta civică.
Lupta pentru Unire, lupta pentru drepturile
românilor din Cernăuți, Sudul Basarabiei și
Timoc, din Harghita și Covasna, lupta pentru
valorificarea diasporei și împotriva celor care
ne-au jefuit bunurile naționale trebuie să fie
purtată și în Parlamentul European.
Votați George Simion!
Nu mai votați partide!
Împreună vom face România MARE în Europa!

