Aplicaţi Punctul Opt
Pentru o clasă politică mai bună

Sâmbătă, 14 martie 2009, la ora 12.00, Grupul de Acţiune “Noii Golani” în colaborare
cu Asociaţia Memorialul Revoluţiei şi Asociaţia 21 Decembrie 1989, începe Campania
“O Românie democratică condusă, încă, de un regim comunist” prin organizarea unui
marş, pe traseul Piaţa 700 – Piaţa Unirii – Piaţa Operei.
După întâlnirea participanţilor, în Piaţa 700, acestia vor participa pentru 30 de minute la
decernarea premiilor Societăţii Timişoara, în Casa Adam Muller Guttenbrunn. Str.
Gheorghe Lazăr, Nr. 10-12. Dupa festivitate, vom continua marşul pe traseul menţionat.
Participanţii care trec prin locurile unde a început ultima revoluţie română vor avea
prilejul să rememoreze şi să pună în balanţă plata de atunci si răsplata de acum.
Data începerii acestei campanii este strâns legată de împlinirea a 19 ani de la semnarea
Proclamaţiei de la Timişoara. Campania se doreste o reacţie la involuţia politică,
economică şi socială la un statut predecembrist şi, în acelaşi timp, un ecou al mişcării
revoluţionare din anii ’89 – ’90 de la care grupul Noii Golani îşi reclamă nu numai
numele ci şi idealurile. Printre ele cel mai important este înlăturarea din viaţa politică a
comunismului nu doar la nivelul instituţiilor ci şi al indivizilor.
Aşadar revoluţia continuă prin cultură. Campania va continua prin acţiuni de
conştientizare, culturalizare şi mobilizare, în primul rând, a tinerei generaţii către
asumarea unei atitudini socio-politice active, exprimate şi non-violente care să umple
vidul de reprezentare a peste jumatate din electoratul ţării.
Grupul Noii Golani neagă orice legatură între numele campaniei şi o altă campanie
numită “Love 8” pe care însă o salută. De asemeni grupul neagă orice tangenţe cu grupuri
de extremă care incită sau apelează la valori altele decât cele ale unui stat de drept
modern, democratic şi european.
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