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Candidatul ACL la prezidenţiale Klaus Iohannis a declarat, luni, la prezentarea programului său,
că e nevoie de „un nou Snagov" în problematica legată de R.Moldova şi a menţionat că
reunificarea e alternativa pe care doar Bucureştiul o poate oferi şi doar Chişinăul o poate
accepta şi beneficia de ea, scrie Mediafax, preluat de Romanian Global News.

Ca preşedinte al României, nevoia de a construi un «nou Snagov» pentru societatea
românească va fi cadrul în care îmi voi asuma problematica Republicii Moldova. Comuniunea
de limbă, istorie, civilizaţie şi cultură fac din relaţia României cu Republica Moldova un episod
unic la nivel european. Indiferent de culoarea politică a guvernării de la Bucureşti, România are
o datorie faţă de cetăţenii de dincolo de Prut, derivată tocmai din această relaţie specială", a
spus Iohannis.

El a arătat că există două tipuri de declaraţii publice privind Republica Moldova, pe de-o parte,
angajamentul ferm al Bucureştiului de a sprijini Chişinăul în drumul său european iar, pe de
alta, ideea reunificării celor două state, scrie www.mediafax.ro

"Ar fi o eroare să le considerăm drept contradictorii. Avem, în acest moment, ca proiect politic
asumat unanim - Preşedinţie, Guvern, Parlament - ideea de sprijin european pentru Chişinău. A
pune «reunificarea» împotriva «integrării» e greşit şi inutil. «Reunificarea» este alternativa pe
care doar Bucureştiul o poate oferi şi doar Chişinăul o poate accepta şi beneficia de ea. Dacă
cetăţenii Republicii Moldova nu doresc reunificarea, nimeni nu îi poate forţa, iar dacă o doresc,
nimeni nu îi poate opri să o facă. Aceasta este consecinţa ultimă a relaţiei speciale dintre cele
două state", a susţinut Iohannis.

Nu mai departe de luna mai 2014, Iohannis era împotriva reunirii celor doua state românești.

Iată declarația făcută în mai de Klaus Iohannis pe subiectul reunirii R.Moldova cu Țara:

„Nu cred că trebuie să fie obiectiv naţional, cum și moldovenii ne-au spus-o clar că ei nu-și
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doresc o unire cu România. Părerea mea este că trebuie să respectăm acest lucru. Nu putem
să pornim de la abordarea că noi dacă suntem mai mici decât alții să ne respecte, dar dacă
sunt unii mai mici ca noi, să ne impunem punctul de vedere. Nu este fair. Istoriile României şi
ale Moldovei au evoluat separat, diferit. Trebuie să fim conştienţi de asta, trebuie să fim
conștienți de faptul că mixul etnic din Moldova nu mai e cel din anii patruzeci. Este altceva.
Trebuie să-i vedem cum sunt ei azi, nu cum au fost acum 60 de ani sau acum 160 de ani. Aici,
cred că cea mai rezonabilă abordare este să-i luăm ca atare, cum sunt ei, să vedem ce vor. Ce
vrem noi? Noi evident ne dorim apropierea de România și cred că este un lucru foarte bun dacă
s-ar produce apropierea Moldovei de UE, chiar o includere în UE, care ar împinge limita estică
a Uniunii (...) Iar cu unirea, eu personal aș lăsa-o mai încet".

„Eu nu cred că România trebuie să aibă o politică de convingere a moldovenilor să se unească
cu România. Eu cred că România trebuie să aibă o politică de parteneriat față de Moldova,
parteneriat privilegiat, special, cum doriți, dar între parteneri egali. Nu să ne impunem noi ce
vrem noi de fapt și să credem că după un timp vor crede și ei acest lucru".

Dincolo de faptul că în mai Iohannis vehicula minciuni utilizate de agentura rusă și germană din
România și de la Chișinău nu putem să nu obsevăm că germanul Iohanis vedea că "Istoriile
României şi ale Moldovei au evoluat separat, diferit" dar nu pomenește nimic de Țara sa mamă,
Germania, care i-a adus acasă, peste noapte, pe cei 17 milioane de est-germani, adică
Germania de Est, care culmea, evoluase istoric decenii întregi, diferit de Germania de Vest!

Cu alte cuvinte Iohanis vrea să ne spună că "ce este bun pentru noi, germanii, pentru voi
românii nu se poate!"

L-a convins poate pe Iohannis că între 70 % și 80% din populația României este de acord cu
reunirea României cu R. Moldova (trei sondaje de opinie diferite au demonstrat acest lucru), iar
evoluțiile identitare din cel de-al doilea stat românesc sunt confirmate de ultimului sondaj
realizat de Centrul Român de Studii și Strategii care arată că peste 50% din repondenții din R.
Moldova sunt favorabili reunirii cu România ( http://www.ziare.com/europa/moldova/peste-50-la
-suta-dintre-moldoveni-vor-unirea-cu-romania-sondaj-crss-in-r-moldova-1290210
),

Citiți și :
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Iohannis și Ponta doi pioni ai jocurilor ruso-germane? Ambii resping ideea reunirii celor doua
state românești și vor apropiere de Rusia
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