În loc de prefaţă:
Cetăţenii, politica şi marketingul

Am respectat întotdeauna cetăţenii. Şi am respectat întotdeauna specialiştii din politică — fie aceştia consultanţi sau politicieni — chiar dacă nu întotdeauna am respectat ceea ce înţeleg unii sau alţii prin politică.
Un politician nu poate fi mai bun decât imaginea lui aşa cum nici imaginea unui politician nu poate fi mai bună decât politicianul însuşi. Este un adevăr în care cred. Şi am să vă spun de ce cred acest lucru.
Există, printre oamenii politici, unii care cred că marketingul politic poate face minuni. Că îi poate transforma peste noapte — sau, mă rog, într-o lună, două de campanie electorală — din necunoscuţi în lideri locali, din oameni care au călcat doar întâmplător prin teritoriu în eroi ai preocupării pentru binele comunităţilor şi din pitici în Feţi Frumoşi. Iar pentru aceasta sunt în stare de orice: să ofere promisiuni peste promisiuni şi cadouri peste cadouri, să calce peste mâna care i-a ajutat şi să se dezică de cei care i-au sprijinit, să stea într-un picior sau să se dea de trei ori peste cap.
Uneori, ingenioşii oameni ai marketingului politic chiar reuşesc transformări miraculoase. Chiar reuşesc să pună în faţa alegătorilor o oglindă fermecată. Însă o oglindă care, chiar fermecată fiind, nu transformă urâtul în frumos, ci doar transformă nemulţumirea faţă de un prezent în speranţa pentru un viitor. Şi, ceea ce este cel mai important — şi, din nefericire, se uită prea des — acest lucru este posibil numai şi numai pentru că oamenii vor să privească în oglindă. Vor să spere şi, poate, chiar vor să creadă.
Alteori, fie ca o urmare a strategiilor venite din tabăra competitorilor, fie ca o lipsă a strategiilor din propria tabără, unii oameni politici sunt văzuţi de alegători mai strâmbi decât sunt în realitate. Poartă în cârcă păcate pe care nu le au şi atrag după sine cuvinte pe care nu le merită. Judecata nedreaptă a comunităţii nu loveşte doar oamenii politici, loveşte oamenii în general, fără a ţine cont de funcţie sau de statut social. Însă, spre deosebire de ceilalţi, politicienii trebuie să-şi asume o asemenea situaţie ca pe o vină şi nu ca pe o nedreptate. „Dacă nu suporţi căldură, ieşi din bucătărie“, spunea, cu mult timp în urmă, fostul preşedinte american Harry Truman. Este o frază pe care politicienii ar trebui să şi-o repete înainte de se autovictimiza sau, mai rău, de a-i acuza pe ceilalţi pentru nedreptăţile care li se întâmplă.
În cele din urmă, în oricare dintre cele două situaţii s-ar afla, politicienii nu mai au încotro, trebuie să privească oamenii în ochi (oamenii şi nu alegătorii — pentru că, oricât s-ar dori să se perpetueze această confuzie — politicienii trebuie să răspundă în faţa oamenilor şi nu doar în faţa celor care au mers la urne). Iar oamenii îi vor privi înapoi şi îi vor vedea exact aşa cum sunt: nici mai urâţi şi nici mai frumoşi decât în realitate, nici mai buni şi nici mai răi. Este motivul pentru care, aşa cum spuneam, un politician nu poate fi mai bun decât imaginea lui, aşa cum nici imaginea unui politician nu poate fi mai bună decât politicianul însuşi. Şi, în acelaşi timp, este motivul pentru care este greşit să spunem că anumite strategii politice ar putea să „păcălească“ alegătorii. Alegătorii nu pot fi păcăliţi. Doar îngâmfarea unor politicieni poate naşte un asemenea crez. Alegătorii doar îşi doresc să spere şi, ca urmare, lasă impresia că ar putea fi amăgiţi.
Aşa cum veţi putea citi în paginile acestei cărţi, oamenii îşi formează preferinţele politice înainte de începerea campaniei electorale, iar aceste preferinţe sunt în general stabile. Ceea ce înseamnă că degeaba încearcă unul sau altul, o dată cu începerea campaniei electorale să încălzească ciorbă, să frigă mititei şi dea cu var. Oamenii ştiu deja cine e, ştiu ceea ce a făcut până în acel moment, ştiu de unde să-l ia. Sigur că îi vor mânca mititeii şi vor lua sacoşele pe care le împarte! Până la urmă se poate spune că aşa-i frumos şi că e un gest de politeţe. Dar asta nu înseamnă că acela pe care dărnicia îl scoate brusc afară din casă va putea fi sigur că va primi vreun vot în plus.
În ceea mă priveşte, oamenii mă cunosc. Ştiu ce a făcut Oprescu şi ce a zis că face Oprescu. Ştiu că uneori sunt mai slobod la gură şi că spun lucrurilor pe nume chiar atunci când acestea nu convin. Ştiu dacă pot avea încredere în mine sau dacă nu pot avea. Iar acest lucru s-a văzut în campania pentru Bucureşti. S-a văzut în uşurinţa cu care am reuşit să comunic cu bucureştenii şi în căldura pe care aceştia mi-au arătat-o în acest dialog. Iar atunci când campaniile negative ale competitorilor au prins să se rostogolească asupra mea, cei mai mulţi dintre ei nu le-au dat crezare.
Să fiu clar înţeles: nu-i acuz pe foştii mei competitori de cine ştie ce matrapazlâcuri electorale. Aşa cum veţi putea citi şi în acestă carte, campaniile negative se folosesc dintr-un motiv simplu: pentru că, în general, acestea funcţionează. Pentru că e mai uşor să-ţi determini adversarul să piardă decât să încerci să câştigi tu alegerile. Există însă şi un revers al medaliei: campaniile negative sfârşesc prin a îndepărta oamenii de la urne. Este şi ceea ce s-a întâmplat în Bucureşti: mulţi oameni au preferat ca în ziua votului să rămână în case. Însă, cei mai mulţi dintre aceia care s-au prezentat totuşi la urne, mi-au acordat încrederea lor.
Încrederea este, în cele din urmă, fundamentul oricărei victorii electorale, fie că această încredere se bazează pe fapte sau doar pe speranţe. Iar dacă în timpul campaniilor electorale rolul consultanţilor politici este acela de a comunica alegătorilor care ar fi motivele pentru care aceştia pot avea încredere într-un candidat (şi nu pot avea încredere într-altul), după terminarea campaniei rolul lor este acela de lucra împreună cu politicianul la fundamentarea acestei încrederi.
„Ne place sau nu, campaniile electorale contează. Iar, înainte de toate, fiecare politician ar trebui să-şi pună o întrebare simplă: poate să-şi permită să nu facă nimic în timp ce contracandidatul său se aţă în campanie electorală?“, se scrie în cartea pe care tocmai aţi început să o citiţi.
Eu aş mai adăuga o întrebare: îşi poate permite un politician să spere că va putea continua cariera politică dacă înşeală încrederea alegătorilor? Răspunsul, în orice stat democratic, este şi el simplu: nu.
În paginile care urmează veţi găsi o serie întreagă de întrebări şi o serie întreagă de răspunsuri. Restul depinde de dumneavoastră. Lectură plăcută!
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