
A fi jurnalist înseamnă, în primul rând, să 
observi, să asculţi şi să înţelegi. Apoi, să transcrii 
în modul cel mai clar, mai limpede, mai onest 
şi mai umil cu putinţă, ceea ce ai văzut şi ai 
auzit. Nobleţea acestei profesii, atâta câtă mai 
există, constă tocmai în aceşti paşi. Dincolo de 
drame, dincolo de recentul atentat inomabil. 
Nu atât libertatea de exprimare este în pericol cât 
existenţa însăşi a profesiei. Forfota de abordări 
părtinitoare difuzate prin intermediul unei 
multitudini de canale şi în formate din cele mai 
diverse aproape că-l sufocă pe jurnalist. Şi în loc 
să se reinventeze, să propună altceva, cea mai 
mare parte a mass-media se încăpăţânează să 

urmeze orbeşte zicerile şi sentinţele căpşoa–
relor înfumurate din Silicon Valley. Care nu mai 
lasă timp. Timp pentru a investiga, pentru a 
gândi la rece, nici măcar timp pentru a-şi reciti 
propriul material. Pentru că toată lumea a de–
venit într-o oarecare măsură jurnalist şi pentru 
că ritmul face legea. Ceea ce este şi bine, dar şi 
foarte rău. Este bine, pentru că cetăţeanul se 
poate exprima şi mai mult, în orice moment, 
mass-media tradiţionale nemaifiind singura 
voce disponibilă. Este şi foarte rău, pentru că se 
pierd o anumită obiectivitate, un anumit mod 
de a-l informa pe acelaşi cetăţean. Un mod 
de a-l informa care îi permite în special să-şi 

exercite, cu încredere şi integritate, diferitele 
sale roluri sociale. Sufocată fiind, presa nu se 
mai vinde, şi este denigrată în favoarea a tot ceea 
ce este mai rapid şi mai concis. Din fericire, mai 
există câteva licăriri tenace. Mai sunt cititori 
care găsesc timp să-şi cumpere un ziar sau o 
revistă. Mai sunt entităţi private sau publice 
care înţeleg că sprijinul acordat unui media cu 
o linie editorială independentă este şi un gaj de 
credibilitate pentru ele însele. Independenţa 
pentru credibilitate. Nobleţea meseriei de jur–
nalist, atâta câtă mai există, constă şi în aşa 
ceva.

  iunie - iulie 2015

Reinventare

Laurent Couderc 

EDITO

O selecţie de articole din revista francofonă REGARD



Regard: Ce mecanisme psihologice stau la 
baza fenomenului de corupţie?

Ana Petrescu: Mai multe. Atunci când vorbim 
de corupţie, vorbim implicit şi de scopuri, nevoi, 
tentaţii, vulnerabilităţi, lipsă de maturitate, in–
capacitate de a percepe gravitatea propriilor 
fapte şi a consecinţelor lor. Toate aceste trăsă–
turi de caracter se regăsesc în special la indivizii 
cu o personalitate slabă şi un psihic fragil. Bi–
neînţeles că acest lucru nu reprezintă o scuză 
pentru că orice infracţiune în general şi orice 
faptă de corupţie în particular reprezintă un 
act individual unde liberul arbitru joacă un rol 
esenţial.

Ce speră să obţină la final cei care cedează 
tentaţiei?

În ierarhia nevoilor fundamentale, pe primul 
loc se află nevoile fiziologice, apoi cele legate 
de siguranţa individului, de apartenenţa lui la 
grup, de nevoia de iubire, de stimă de sine şi 
de împlinire. Toate acestea sunt prezente în 
permanenţă, doar că se manifestă pe rând. Când 
una dintre nevoi nu este satisfăcută, ea devine 
prioritară şi pentru a şi-o îndeplini, omul riscă să 
cedeze tentaţiilor, într-o moment de slăbiciune. 
Este ceea ce li se întâmplă cu precădere celor 
slabi de caracter, fie ei bărbaţi sau femei; la un 
moment dat, pot deveni coruptibili.

De ce căderea regimului comunist a dus la 
exacerbarea corupţiei? 

Prăbuşirea comunismului în 1989 a bulversat 
într-o asemenea măsură societatea românească 
per ansamblu, încât indivizii s-au trezit în impo–
sibilitatea de a-şi mai construi o scară de valori. 
Plini de speranţă într-un prim stadiu, ei au sfârşit 
prin a se simţi, încă o dată, minţiţi şi dezamăgiţi. 
Au descoperit că viaţa lor se desfăşura tot după 
principiul reciprocităţii, acel celebru donnant 
– donnant. Iar toate aceste frustrări acumulate 
i-au făcut pe români să-şi piardă încrederea şi 
speranţa. Pe fondul acestei disfuncţionalităţi so–
ciale, oamenii riscă să devină şi mai vulnerabili 
şi mai puţin capabili să-şi controleze emoţiile şi 
deci, mai pasibili de fapte de corupţie. 

Prăbuşirea comunismului în 1989
a bulversat într-o asemenea măsură 
societatea românească în ansamblul ei, 
încât indivizii s-au trezit în imposibilitatea 
de a-şi mai construi o scară de valori.

Este pedeapsa cu închisoarea un instrument 
eficace de luptă împotriva corupţiei?

Atât timp cât pedepsele sunt mai degrabă su–
perficiale şi cât averile acumulate ilegal nu sunt 
confiscate, închisoarea nu poate să rezolve 
mare lucru. În ziua de astăzi, justiţia se doreşte 
mai dură, rămâne de văzut dacă îşi va atinge 
scopul. Ar trebui însă ca şi societatea să-i arate 
efectiv cu degetul pe cei incriminaţi astfel încât 
să-i descurajeze pe cei ce ar fi dispuşi să comită 
ilegalităţi. Totodată, ar trebui să punem accentul 
pe opţiunile care ni se oferă. Pentru o societate, 
crearea unor programe de reintegrare socială 

menite să ne facă să înţelegem efectele corup–
ţiei, sunt absolut indispensabile. Să nu uităm 
că vorbim de un fenomen cu repercusiuni grave 
atât asupra individului vinovat cât şi asupra fa–
miliei sale, a anturajului şi a întregii societăţi. 
Arestarea unui tată va avea întotdeauna efecte 
asupra vieţii şi purtării copiilor rămaşi acasă. 

Există categorii mai dispuse să săvârşească 
fapte de corupţie?

Aş zice că nu. Pentru că frustrarea poate fi prezen–
tă atât la omul avut cât şi la cel sărac. Nu trebuie 
stigmatizată o anumită categorie socială; co–
rupţia este un simplu act de infracţionalitate, o 
alegere proastă pe care riscăm s-o facem la un 
moment dat, mai ales în cazul celor ce suferă 
de imaturitate intelectuală. Atenţie, asta nu are 
nimic de-a face cu nivelul de inteligenţă, este 
doar o lipsă de empatie faţă de restul societăţii. 
Persoanele corupte sau coruptibile sunt lipsite 
adesea de acest sentiment ceea ce le face indi–
ferente la părerile celorlaţi.

De ce instrumente ar trebui să dispună o so–
cietate pentru a lupta mai eficient împotriva 
corupţiei?

Susţin cu tărie punerea în practică a unor progra–
me de dezvoltare personală la toate nivelurile: în 
şcoli, în închisori etc. Aceste programe ne oferă 
uneltele necesare exercitării rolului nostru social, 
ne ajută să devenim autonomi şi dau un sens 
responsabilităţilor noastre atât pe plan fizic, 
cât şi psihologic, relaţional şi social. Cu toţii avem 
frustrări, cu toţii suntem vulnerabili, doar că unii 
ne descurcăm mai bine decât alţii. Or, astfel de 
programe ne-ar ajuta să găsim soluţii şi să ne 
controlăm momentele de slăbiciune. Revenind 
la situaţia din România, aş spune că pentru a 
diminua şi a descuraja comportamentele anti-
sociale, nu este necesar să inventăm alte norme 
legislative. E suficient să le aplicăm pe cele deja 
în vigoare, cu condiţia să o facem constant, con–
secvent şi unilateral. Şi trebuie să începem de la 
bază, căci educaţia rămâne cel mai bun remediu.
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În cădere
 Foto: Mihai Barbu

INTERVIU de  Ioana Lazăr

Scandalurile de corupţie şi arestările în sânul clasei politice din România s-au ţinut lanţ în 
ultimul timp. Lăsând la o parte setea de avere, cum s-ar putea explica acest fenomen? Ce se 
întâmplă oare în mintea acestor indivizi corupţi? Ana Petrescu, psiholog judiciar, răspunde 
pentru Regard.

În plină criză ucraineană, România se preocupă mai mult 
ca oricând atât de dotarea forţelor sale armate cât şi de 
poziţia sa în rândurile NATO.Garda sus

Jonas Mercier
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Andreea Alexandru 
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* Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), alianţă politico-militară ce reuneşte numeroase ţări occidentale, a fost creată pe data de 4 aprilie 1949. La început, 
după al doilea război mondial, misiunea sa era aceea de a menţine pacea în Europa. În ultima perioadă, teritoriul său de competenţe a fost extins şi la exteriorul spaţiului 
european.

La începutul lui ianuarie, preşedintele român a 
convocat partidele parlamentare pentru a dis–
cuta despre bugetul armatei – era unul dintre 
primele gesturi politice ale lui Klaus Iohannis, 
după preluarea mandatului de şef al statului. 
Forţele politice au căzut de acord să crească 
treptat, până în 2017, necesarul de fonduri 
pentru armată până la echivalentul a 2% din 
Produsul Intern Brut (PIB), şi să-l menţină la 
acest nivel timp de minimum zece ani. «Nu 
trebuie să aşteptăm ca alţii să ne asigure securi–
tatea», spunea atunci preşedintele. 

În prezent, România alocă apărării aproape 
1,5% din PIB. «80% din aceşti bani merg la plata 
salariilor, iar 20% finanţează antrenamentele 
militarilor şi achiziţiile de echipamente, explică 
Iulian Chifu, profesor la Şcoala Naţională de 
Studii Politice şi Administrative, fost consilier 
prezidenţial. Creşterea bugetului apărării la 2% 
din PIB ar permite ca salariile să nu utilizeze 
mai mult de 40% din fonduri, în timp ce antrena–
mentele şi achiziţiile de materiale ar beneficia de 
câte 30% fiecare.» Interesul pentru moderniza–
rea capacităţilor militare ale României nu este 
însă o noutate. Desigur, criza din Ucraina a 
accelerat demersurile, dar autorităţile române 
spun că încearcă de mai bine de zece ani să do–
teze armata cu mijloacele necesare. 
«Obiectivul celor 2% din PIB a fost cerut de NATO* 
încă din timpul negocierilor de aderare a ţării 
noastre la Alianţă, în 2004, confirmă Iulian Chifu. 
Şi am fi putut să-l atingem dacă nu am fi trecut 
printr-o criză economică.»

Armata română numară în jur de 90 000 de 
oameni; o treime din ei s-au aflat, măcar o 
dată, în teatrele de operaţiuni externe, alături 

de alţi militari NATO şi/sau ai UE. O parte dintre 
efective sunt, aşadar, foarte bine pregătite şi 
familiarizate cu actualele tipuri de conflicte - o 
calitate aproape unanim recunoscută de către 
aliaţi -, chiar dacă restul soldaţilor români rămân 
în cazărmi, din cauza lipsei de echipamente. 
Pentru noua operaţiune NATO în Afghanistan, 
care a început pe 1 ianuarie şi care implică 
12 000 de oameni, România a trimis mai multe 
sute de militari. Principala lor misiune este să 
asigure securitatea aeroportului din Kandahar, 
un obiectiv strategic pentru Alianţă. 

Am fost impresionat 
de profesionalismul 
si devotamentul 
militarilor români 
pe care i-am întâlnit 
la Kandahar.

«România este un aliat fidel şi puternic», declara 
noul Secretar general NATO, norvegianul Jens 
Stoltenberg, la mijlocul lui ianuarie. Şi tot el 
adăuga: «Am fost impresionat de profesiona–
lismul şi devotamentul militarilor români pe 
care i-am întâlnit la Kandahar.» Armata română 
are însă şi puncte slabe: echipamente vechi, 
moştenite, în mare parte, din perioada comu–
nistă şi modernizate parţial în anii 1990. E drept, 
câteva programe de achiziţii au fost aprobate 
sau sunt în derulare, precum cumpărarea, la 
mâna a doua, a douăsprezece avioane de luptă 

F16 pentru suma de 628 milioane de euro. Dar 
nevoile de echipamente rămân importante.            
Criza ucraineană mişcă însă lucrurile... 
«Ne temem de o agresiune din partea Rusiei şi 
vrem să ne întărim armata pentru a ne proteja 
frontierele, spune fără ocolişuri Iulian Fota, fost 
consilier prezidenţial pentru apărare. Războiul 
din Georgia din 2008 a reprezentat, pentru noi, 
finalul perioadei de vacanţă. De la căderea 
Uniunii Sovietice, stăteam liniştiţi din punct de  
vedere geostrategic. După anexarea Crimeei, nu 
mai putem fi siguri de nimic.»

Prin urmare, apartenenţa la NATO oferă garanţii 
de securitate României în faţa unei eventuale 
agresiuni. Interceptorii, elemente esenţiale ale 
scutului antirachetă american, sunt pe cale de 
a fi instalaţi în sudul ţării, la baza de la Deveselu 
(şi abia apoi în Polonia), şi ar trebui să devină 
operaţionali chiar în cursul acestui an. De partea 
sa, Moscova  și-a înăsprit și ea criticile, lansând 
chiar o serie de avertismente țărilor est-europene 
care găzduiesc facilități NATO. În fața acestei 
situații, Planul de acţiune pentru creşterea nive–
lului de reacţie NATO, convenit în septembrie 
2014, la ultimul summit al Alianţei nord-atlan–
tice, în Ţara Galilor, se doreşte a fi un răspuns clar 
dat provocărilor Rusiei. Este vorba «de cel mai 
amplu dispozitiv de apărare colectivă de după 
incheierea Războiului Rece», afirma recent Jens 
Stoltenberg. Un demers care se va traduce, 
în România, prin crearea a două centre de 
comandă NATO.



Regard: Cum se studia calitatea vieţii în România, în ianuarie 1990?

Bogdan Voicu: Sociologia a fost interzisă în România în anii 1970, fiindcă 
marxismul «explica tot». Începând cu 1990, s-a încercat recuperarea timpului 
pierdut. Fonduri importante au fost investite atunci în studii şi sondaje. 
Doream să vedem cum trăiau românii şi totul era de studiat. Anual, realizam 
un sondaj despre calitatea obiectivă a vieţii oamenilor, dar şi despre modul 
în care ei se raportau subiectiv la mediul social, de muncă etc. Atunci, 
toată lumea era fericită, în principiu (surâde). Aceasta era starea de spirit în 
primele luni ale lui 1990. Nu aveam însă termen de comparaţie cu ceea ce se 
întâmplase înainte. Putem doar bănui că oamenii nu erau fericiţi în perioada 
comunistă, căci altfel nu ar fi apărut nemulţumirea care a condus la căderea 
regimului. 

Ce s-a întâmplat după aceea?

Întâi de toate, trebuie spus că, în sociologie, există mai multe 
teorii despre fericire, satisfacţie şi calitatea vieţii. Una dintre 
ele consideră că acestea sunt o trăsătură culturală. Pe scurt, 
există un nivel prestabilit de satisfacţie pentru fiecare popor, 
care rămâne acelaşi în timp, indiferent de schimbarea 
condiţiilor materiale. Fluctuaţiile sale sunt minime. Dacă 
privim România prin această prismă, calitatea vieţii este 
redusă în comparaţie cu celelalte ţări europene. Românii 
au o insatisfacţie cronică, sunt foarte critici cu propria lor 
viaţă. Dacă e să ne uităm şi la anumiţi indicatori, observăm 
o viaţă socială mai puţin dezvoltată, un număr mai restrâns 
de întâlniri cu prietenii. Datele statistice spun că românii îşi 
văd prietenii mai rar decât alţi europeni. Şi aici nu e vorba 
de dificultăţi materiale, pentru că să stai cu o cafea sau cu 
un pahar de apă în faţă nu te costă prea mult sau nu te costă 
nimic.

Situaţia era aceeaşi chiar şi în anii 1990?

Da. Lucrurile nu au avut timp să evolueze, iar criza, care a 
intervenit relativ repede, nu a schimbat lucrurile în bine. 
Avem aici o serie întreagă de indicatori, precum cel al 
încrederii în oameni, care este foarte jos, şi care se înscrie 
într-o tendinţă generală legată de capitalul social. 
Stereotipul, în România, este că «străinul», în sens larg, îţi 
poate face rău, şi asta pentru aproape 90% din populaţie. 
În schimb, pentru mai mult de jumătate din suedezi, de 
exemplu, «celălalt» este o persoană de încredere. Din 
acest punct de vedere, România este la acelaşi nivel cu 
Bulgaria, Moldova sau Rusia. Explicaţia mea este, în bună 
măsură, istorică, şi e legată de modul în care se împărţeau 
muncile agricole în Evul mediu. În această regiune, no–
bilul era proprietarul pământului şi îi punea pe robi să-l 
muncească, în timp ce în Occident, un număr mare de 
ţărani erau proprietari de terenuri pentru care îi plăteau 
un impozit nobilului. La est de Elba, modelul predominant 
nu presupune decizii de exploatare a pământului luate de 
ţărani, interacţiunile dintre ei fiind minime. În Anglia, în 
secolul XVI, regina dă o lege care instituie rotaţia culturilor. 
Aceasta i-a obligat pe ţărani să vorbească şi să coopereze 
unii cu ceilalţi. Sătenii se întâlneau la cârciuma locală unde 
beau dar şi stabileau ce cultivau la anul. Se crea o relaţie 
întreagă de coeziune, de cunoaştere reciprocă. În spaţiul 
românesc, terenurile erau deţinute de mari proprietari. 
E una dintre explicaţiile faptului că voluntariatul sau im–
plicarea în asociaţii sunt mai reduse în România decât în 
restul Europei. 

De fapt, ce include noţiunea de calitate a vieţii ?

Absolut totul... Cât de mulţumit eşti de vecinii tăi, de locuinţă, de oraş, 
de educaţie, de viaţa de familie, de venituri, de standardul de viaţă. Cam 
acestea ar fi cele şapte domenii importante. Există anumite criterii obiective, 
precum aspectele materiale, iar altele înclină spre subiectivism. Încercăm 
să vedem cum se percepe un individ în raport cu unul dintre indicatori, 
ceilalţi urmând cam aceeaşi tendinţă. Totul este legat, criteriile oscilează în 
sus şi în jos, gravitând în jurul unei «medii naţionale», despre care vorbeşte 
acea teorie conform căreia în orice ţară, orice s-ar întâmpla, există un efect 
de menţinere a coeziunii: anumite lucruri sunt asimilate încă din copilărie, 
rămân întipărite în cultură şi nu se pot schimba. După părerea mea, evoluţia 
este totuşi posibilă. Mă gândesc, să spunem, la străinii care se instalează 
aici. Ei îşi păstrează anumite elemente culturale învăţate, dar influenţa culturii 
în care se află sfârşeşte prin a se manifesta. Aşa apare un franco-român, un 
italo-român. Se operează, aşadar, un amestec, chiar dacă interţia este mare 
la nivel societal.
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Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii a fost creat la 2 ianuarie 1990 şi îşi are sediul la etajul al 
doilea al Casei Academiei Române, copie în miniatură a Casei Poporului, de peste drum. 
Pentru Regard, sociologul Bogdan Voicu revine asupra unui sfert de secol de cercetare într-un 
domeniu de studiu relativ nou în România, punând în balanţă tendinţele actuale şi moştenirea 
trecutului, inerţia şi schimbările continue.

Ce fel de viaţă?
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Isabelle Wesselingh
[ jurnalistă la Agenţia France-Presse]

Cronica

Lăsând gândurile 
să zburde, 
«aidoma mieilor 
pe pajişti».

Mai întâi, trebuie să strângem buzele pentru a opri zgomotul vorbelor apoi 
închidem ochii pentru ca, pregătiţi, să ascultăm albastrul intens al cerului, 
sclipirea unui nor şi verdele crud de pe dealuri să nu ne mai tulbure auzul. 
Abia atunci percepem liniştea, incredibila tihnă a dealurilor din sudul 
Transilvaniei într-o după-amiază însorită de primăvară. Linişte: dacă 
stăm să ne gândim bine, poate că acest cuvânt care ne răsare imediat în 
minte nu este cel potrivit. Cu ochii închişi auzim sunete, foşnirea aripilor 
vântului, toaca ciocănitorilor roşii şi negre în vârful copacilor, ciripitul 

piţigoilor, lătratul îndepărtat al unui câine ciobănesc. Mintea ni se duce la 
cuvintele scriitorului de origine română Tristan Tzara … «Cântec şi linişte, 
frumoasa mea ţară  plină de bucurie», «gândurile mele - aidoma mieilor pe 
pajişti - se îndreaptă spre nemărginire.»

Linişte, cuvântul ne domină gândurile graţie absenţei oricărui zgomot de 
maşini. Aici, pe aceste dealuri, ca şi în măreţia Carpaţilor sau pe canalele 
din Delta Dunării, ne dăm seama că România rămâne ţara cea mai puţin 

motorizată din Europa: 233 de autoturisme la 1 000 
de locuitori, faţă de 624 în Italia, 562 în Finlanda, 
496 în Franţa, conform ultimelor date statistice ale 
Eurostat. O absenţă care ne mai dă voie să ascultăm 
zgomotele naturii, în lipsa unui bruiaj neîntrerupt. 
O linişte care îi atrage pe turiştii aflaţi în căutare de 
tihnă şi natură. Dar cum pot fi împăcate creşterea 
turismului – adesea motorizat – şi pacea locurilor? 
Numeroşi primari nu-şi fac astfel de griji şi înmulţesc 
proiectele grandioase pentru un turism de masă.
La Viscri, în Transilvania, s-a pus o vreme problema 
construirii unui mare centru de agrement, cu spa, 
teren de golf etc... întins până la Buneşti, satul vecin. 
Într-un orăşel de pe Valea Jiului, într-o zonă naturală 
montană încă sălbatică, un alt primar visa să con–
struiască o şosea cu patru benzi până la o peşteră 
căreia să îi  «betoneze intrarea, să instaleze acolo nişte 
neoane mari ca să nu o lase aşa cum este ea în stare 
naturală, aşa cum ne-a făcut-o Dumnezeu». Proiectul 
său – rămas în stadiul de proiect – prevedea şi nişte 
mari complexuri hoteliere şi nişte cazinouri, «pentru 
că asta este modern, nu pensiunile şi produsele lor 
naturale». 
Tendinţele turistice din Europa – cu o popularitate 
crescândă a turismului verde – ne fac să ne îndoim 
de această certitudine. Dacă va şti să păstreze pacea 
zonelor sale naturale, România va avea un rol de jucat 
în acest domeniu. În Transilvania, Fundaţia Adept a 
creat un traseu pentru biciclete care leagă satele 
între ele şi permite oprirea motoarelor (a se vedea 
numărul precedent al Regard). Unele pensiuni au ales 
să nu instaleze televizoare în camere, în răspăr cu 
prezenţa permanentă a ecranelor în restaurante, în 
baruri, pe culoarele de la metrou... «Dacă veniţi aici 
la ţară, presupun că o faceţi pentru linişte, pentru a vă 
asculta pe voi înşivă şi pentru a intra în ritmul naturii, 
măcar pentru un week-end», îmi spune proprietarul 
unei astfel de pensiuni. Pentru ca, aşa cum spunea 
Tristan Tzara, gândurile (noastre) - aidoma mieilor 
de pe pajişti - să se îndrepte spre nemărginire.
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Ceea ce spuneţi este, deci, valabil şi pentru imigranţii românii care se 
întorc în ţară?

Aceştia sunt foarte schimbaţi. În special în ceea ce priveşte relaţia lor cu 
munca şi valorile sale. Spre exemplu, îşi dau seama că, în străinatate, munca 
nu este la fel de importantă ca în România şi încep să se ocupe mai mult de 
timpul lor liber. Întorcându-se, ei îi schimbă şi pe ceilalţi, fac «evoluţie». 

Românii au o insatisfacţie cronică, sunt foarte 
critici cu propria lor viaţă. Dacă e să ne uităm şi 
la anumiţi indicatori, observăm o viaţă socială 
mai puţin dezvoltată, un număr mai restrâns 
de întâlniri cu prietenii. Datele statistice spun 
că românii îşi văd prietenii mai rar decât alţi 
europeni.

Românii trăiesc mai bine azi decât la începutul crizei, în 2007, 2008?

Da, dacă e să ne luăm după cifre, nivelul de satisfacţie generală este mai 
ridicat azi decât înainte de criză. Oamenii par a fi mai multumiţi de direcţia în 
care se îndreaptă ţara. Unul dintre motive ar fi tocmai acela că am trecut de 
criză. Am avut şi alegeri, iar candidatul perdant a rămas în funcţia de Prim-
ministru, ceea ce i-a făcut pe susţinătorii săi să fie relativ multumiţi. Aceasta 
arată că instituţiile funcţionează şi că nu asistăm la o răzbunare perpetuă. În 
acelaşi timp, o bună parte a populaţiei a migrat din 2007 şi până acum. Aceşti 
oameni trimit constant bani, dar, mai mult decât atât, familia şi prietenii îi 
vizitează acolo şi toată această cunoaştere schimbă perspectivele tuturor. 
Oamenii îşi dau seama că există moduri diferite de a face lucrurile şi sunt mai 
încrezători în viitor.

Mai există nostalgia faţă de perioada comunistă?

S-a redus considerabil. Generaţiile s-au schimbat mult. În anii 1990, com–
paraţiile erau la ordinea zilei; ni se spunea «nu uitaţi că metroul a fost 
construit pe vremea lui Ceauşescu», că am făcut tot felul de lucruri deşi nu era 
aşa. În anii 1990, românii aveau sentimentul că «viaţa e nesigură», în diferite 
privinţe. De aceea, unii aveau nostalgia perioadei în care totul era sigur, chiar 
dacă trăiai prost. Acum, după 25 de ani, oamenii au început să înţeleagă cum 
merge sistemul şi le e mult mai simplu să-l accepte.

Persoanele în vârstă trăiesc mai bine?

Pensionarii nu s-au numărat niciodată printre cei mai săraci români. În anii 
1990 sau la începutul anilor 2000, a fi pensionar nu era un factor de risc. Nici 
acum. A avea copii este, însă, un factor de risc. 

Cum era calitatea vieţii în perioada interbelică, există date despre acest 
aspect?

Pe vremea aceea aveam o dictatură, totul era foarte stabil (surâde). 
Constituţia din 1923 îi permitea regelui să schimbe regimul politic după cum 
avea chef, ţara era la cheremul unui singur ins. Pe de altă parte, România 
a cunoscut atunci cea mai mare creştere economică. E greu de spus dacă 
oamenii erau mai fericiţi atunci, deoarece nu avem cifre. Ţara era foarte 
împărţită. Erau câteva oraşe, Bucureşti, Iaşi, care aveau o viaţă socială 
spumoasă, erau cosmopolite, aveau societăţi multinaţionale... Ploieşti era 
principalul rezervor european de petrol; existau 27 de rafinării franţuzeşti, 
britanice, americane, nemţeşti. Un adevărat melting-pot. Dar la 20 de kilo–
metri mai încolo, ajungeai în satul tradiţional. Numărul de absolvenţi de 
învăţământ superior era neglijabil. Şi asta s-a vazut când au venit comuniştii, 
care nu au avut de unde să recruteze o nouă elită – aşa că au inventat una 
nouă.

Companiile multinaţionale de azi contribuie într-un fel la schimbarea 
percepţiei românilor asupra calităţii vieţii?

Rolul lor nu e foarte vizibil, deocamdată. Dar cei care lucrează acolo influ–
enţează restul populaţiei. Învaţă acolo să fie autonomi, să gândească cu 

propriul cap, le transmit celorlalţi aceste valori şi apare o 
contagiune valorică. Dar procesul e mai lent, inerţia e mare 
în România. 

Ce trăsături caracteristice ale culturii române consideraţi 
că asigură oamenilor o anumită calitate a vieţii? 

Sunt puţine lucruri care să fie tipic româneşti, dacă mă 
întrebaţi pe mine. Avem mulţi ţărani, agricultori, şi ce 
dacă? În Franţa era la fel acum două sute de ani. Religia? E 
importantă în orice societate tradiţională. Dar în momentul 
în care aceasta din urmă se modernizează, ea se şi se–
cularizează. E inevitabil, chiar dacă acum lucrul acesta nu 
se vede încă. Importanţa religiei nu se măsoară în mersul 
la biserică. Uitaţi-vă mai degrabă la icoane; această marcă 
identitară clară este prezentă în orice casă din România 
sau în casele românilor din străinătate. Este foarte ridicată 
ponderea românilor care consideră că biserica şi credinţa 
în sine oferă soluţii pentru problemele vieţii sociale şi de 
familie. 
  
Cum sunt percepute fondurile europene? Ca un factor de 
modernitate? Ca un cadou?

Ipoteza mea ar fi că mai bine de jumatate din populaţia 
ţării nu are habar ce sunt aceste fonduri şi ce se face cu ele. 
Totuşi, cunosc cazul unui sat, undeva în Bistriţa, care a 
derulat şapte-opt proiecte europene, toate pe infrastruc–
tură. Aveau acolo o piscină ultramodernă, o sală de sport 
şi o staţie de epurare a apelor. Pentru oamenii din acel sat, 
fondurile europene au devenit progresiv o realitate şi ele le 
îmbunătăţesc calitatea vieţii. 

Unde se află, de fapt, România faţă de celelalte state-
membre ale UE?

Suntem departe în ceea ce priveşte nivelul de trai. Dar, 
dacă ne uităm la regiuni, la indicatori obiectivi, avem zona 
Bucureştiului care este mult peste media europeană, la 
nivelul majorităţii regiunilor spaniole, de pildă. Ceea ce 
creează o inegalitate de dezvoltare internă mai mare decât 
în orice altă ţară membră. În acest context, românii cei mai 
afectaţi de criză au fost cei slab calificaţi, indiferent de vârstă. 

De asemenea, creşterea economică se vede, aici, mai ales în 
partea de sus a clasei de mijloc şi va dura ceva timp pâna se 
va vedea şi în restul populaţiei.
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Mihaela Rodina

În ajutorul
zilelor bătrâneţii

Îmbătrânirea populaţiei a devenit o adevărată problemă în 
România. Dacă această evoluţie se menţine şi dacă autorităţile 
nu intervin pentru a stimula ocuparea forţei de muncă, experţii 
consideră că, în jurul anului 2040, ţara va avea dificultăţi majore 
în a plăti pensiile.

 Foto: Octav Ganea / MEDIAFAX
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