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Vineri 18 august, ora 9:30 dimineaţa. Deschid laptopul şi citesc ultimele ştiri. La Barcelona, un atentat terorist a omorât şaisprezece oameni
și a rănit mai mult de o sută treizeci. Ma duc la fereastră, simt nevoia de aer. Ca în fiecare dimineață la aceeași oră, un stol de porumbei își
începe baletul aerian, perfect sincronizat, deasupra bătrânelor clădiri bucureştene de pe strada Plantelor. Alături, rândunelele săgetează
aerul, amuzându-se să-și schimbe brusc direcția zborului. Un pescăruș traversează, elegant și liniștit, cerul de la est la vest, zborul său domol
și suplu contrastând cu cel al verilor săi ceva mai impetuoși. În teii care mărginesc strada, vrăbii cu zborul mai scurt și mai anevoios își iau în
stăpânire propriul spațiu. Aidoma rândunelelor și pescărușului, se mulțumesc cu partea lor de cer, fără să încurce celelalte traiectorii. Până
și cele câteva ciori, înfipte cu aroganță în vârful felinarelor, cu ciocul lor drept și lung și cu penele ciufulite, nu par să deranjeze pe cineva.
Sigur că toată lumea asta își are propriile coduri secrete și că cerul nu este deloc atât de calm pe cât pare. Și totuși melodia tuturor acestor
zburătoare este dulce şi armonioasă. Închid fereastra și mă întorc la ecranul laptopului, trist și obosit de o actualitate adesea dramatică. Și
mă întreb de ce oamenii nu se inspiră mai mult din ceea ce văd sus pe cer.

Laurent Couderc
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Într-un nou spirit
Text și fotografie: Aline Fontaine

Din Malaezia până în Statele Unite, cultele creștine evanghelice câștigă teren pe toată planeta.
România nu face excepție - în vecinătatea clopotniţelor ortodoxe, au răsărit și aici tot felul de
edificii care, în ciuda unor exterioare deloc ieşite din comun, sunt tot atâtea locuri de rugăciune
pentru peste 600 000 de credincioși. Regard i-a întâlnit pe câţiva dintre acești adepți ai interpretărilor riguroase ale Bibliei și a unei relații personale, directe, cu Dumnezeu.
În Timișoara, pe strada Virgil Madgearu, la numărul 49, se află un
lăcaş de cult a cărui existenţă e anunţată de un singur cuvânt, „Elim”,
înscris pe un mic panou discret. E duminică dimineața, ora 8.45.
Femei purtând fuste ample și părul strâns sub bentițe late, bărbați
în costum și cu cravata de rigoare, fiecare cu câte o Biblie în mână,
s-au adunat la intrarea casei cu stucaturi albe. Se salută cu câte un
„pace”, înainte de a intra, unul câte unul, pe „porțile cerului”, așa
cum se poate citi pe o inscripţie din interiorul edificiului.
După ce au urcat cele câteva trepte, femeile se așază în partea stângă
a sălii, iar bărbații - în dreapta. „Nicio ispită nu trebuie să tulbure
legătura fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu”, mărturisește Doru, unul

dintre cei 4300 de membri ai acestei biserici penticostale, cea mai
mare din oraș. Nu se zăresc nici altar şi nici icoane, în schimb trei
camere video retransmit ceremonia pe șase ecrane mari. Un pastor
vine la microfon și mobilizează mulțimea... „Să ne ridicăm și să ne
rugăm pentru cei care nu l-au găsit încă pe Dumnezeu”. Rumoarea
crește instantaneu. Unii izbucnesc în plâns, suspină, în timp ce alții,
ca în transă, își ridică brațele spre cer implorându-l pe Dumnezeu să
le arate calea cea dreaptă.
După mai multe rugăciuni, spiritele se domolesc. Câteva grupuri
de copii vin să cânte, rând pe rând, în fața asistenței. La 12.30, cere2

monia se încheie, dar Samuel nu se îndură să plece. De profesie medic
anestezist, el a venit special de la Cluj pentru rugăciune. „Locul acesta
mă umple de o bucurie aparte”, exultă el. Samuel a fost botezat chiar
în această casă, pe când avea 19 ani, în 1999. La cultele evanghelice,
botezul este primit la vârsta adultă. În adolescenţă, omul şi-ar fi
dorit o carieră de cântăreț de muzică populară, dar lucrurile au luat
o cu totul altă turnură după o discuţie cu unul dintre instrumentiștii
din ansamblul folcloric din care făcea parte, membru al bisericii
penticostale. „Știa că îmi place foarte mult muzica și m-a adus aici.
Trebuie să recunosc că s-a cam folosit de slăbiciunea mea pentru
cânt”, zâmbește Samuel. Ortodox nepracticant la acea vreme, tânărul
e fascinat de ceea ce vede și aude aici. „De ce să rămân în trecut, să

mă îngrop în muzica populară, când aici îmi puteam găsi mântuirea?
Am auzit, în sfârșit, glasul lui Dumnezeu și astfel a început transformarea mea spirituală”, adaugă el, fără să mai ofere şi explicații
raționale. Samuel i-a lăsat în urmă atât pe oamenii „din lume”,
adică pe toți cei care nu fac parte din bisericile evanghelice, cât și
tutunul și alcoolul, interzise în această comunitate.
Bărbatul face parte din primul val de persoane convertite după
căderea lui Ceaușescu. „Pe atunci organizam patru botezuri pe an,
de fiecare dată pentru mai mult de 170 de persoane”, își amintește
Dumitru Moţ, pastor la biserica Elim încă din 1988. „Mergeam cu

fanfara până la râu, făceam multe evanghelizări pe stadioane, în parcurile din oraș”.
Tot acest elan ar fi fost greu de imaginat doar cu
câteva decenii în urmă. Primele biserici evanghelice
(sau neoprotestante*) apar în România pe la 1850.
O sută de ani mai târziu, în 1950, statul recunoaște
cultele penticostal, baptist, creștin după Evanghelie
și adventist de ziua a șaptea, dar pe toată durata
regimului comunist credincioșii nu-și pot practica
religia decât pe ascuns. „Printre cei 200 de membri
ai comunității erau desigur și informatori. Eram considerați oameni cinstiți și loiali, dar credința noastră
ne făcea suspecți. În plus, pentru că eram minoritari,
eram numiți sectanți de către Biserica ortodoxă, care
a contribuit astfel direct la crearea proastei reputații
a cultului nostru în ochii celorlalţi români”, spune
pastorul de la Elim.
Cu toate acestea, imaginea bisericilor evanghelice
se îmbunătățeşte destul de rapid grație ajutorului
venit din străinătate. „Pe lângă cărțile religioase împărțite în sate și în orașe, misionarii distribuiau și
colete cu haine venite de la românii evanghelici din
Statele Unite, care formau deja comunităţi puternice
acolo. Multe convertiri se datorează tocmai acestei
solidarităţi”, explică Nicolae Popa, profesor de geografie la Universitatea de Vest din Timișoara.

E de înțeles că din ce în ce mai
mulți romi aderă la aceste curente
religioase, deoarece sunt mai
predispuși la misticism. Dar faptul
că medici, avocați sau ingineri se
convertesc încurcă modelele de
raţionament de care dispunem”.
Sociologul Cătălin Ionete este autorul unei teze de doctorat despre
raporturile dintre religie și modernitate, în care discută chestiunea
laicității și a pluralismului religios. Într-un sat din Oltenia, cercetătorul
a observat că unii credincioși ortodocși cu stare materială precară
alegeau să treacă la bisericile baptistă sau adventistă mai ales atunci
când trebuia să îngroape pe cineva apropiat. „Aceste culte propun
servicii religioase de înmormântare mult mai convenabile din punct
de vedere financiar, un avantaj care deschide şi alte porți. Dacă un
membru al unei familii ortodoxe se convertește, i se oferă posibilitatea - și este chiar încurajat - să devină misionar”, indică sociologul,
adăugând că bisericile evanghelice au știut să profite de pe urma
dispariţiei coeziunii comunitare și a vidului de repere, intervenite
odată cu sfârşitul ideologiei comuniste. „Nevoia de a aparține unei
comunități este firească, iar Biserica ortodoxă nu a făcut efortul să
plece în căutare de noi credincioși, considerând că toți românii îi
aparțin de drept. Cultele evanghelice au oferit doritorilor o credință
care pune accentul pe seriozitate, în sensul că pretinde o cunoaștere
aprofundată a Bibliei, și care are, totodată, un grad mai mare de
concretețe, dacă e să ne gândim la răsturnările identitare importante
pe care le provoacă”, precizează Cătălin Ionete.

De la preot la pastor
Acest complex de factori îi determină până și pe unii preoți ortodocși
să aleagă calea cultelor neoprotestante. Suntem într-o marți seară,
la ora 23 - Daniel Cristian Florea ajunge la Timișoara. În câteva ore
va zbura la Detroit, unde va rămâne toată luna următoare pentru
a predica în fața membrilor comunităților românești din această
parte a Statelor Unite. Până în 2003, omul era preot ortodox, purta
barbă și slujea într-un sat din Caraș-Severin. Acum, Daniel este
bărbierit impecabil, iar parohia lui se întinde pe toată planeta. „Am
înțeles, în timp, că slujbele și rugăciunile mele nu aveau niciun efect,
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deoarece pentru a ajunge la Dumnezeu, oamenii mi se încredințau
mie, mijlocitorului Lui, fără să se gândească, nici măcar o secundă,
că ar trebui să-L caute singuri. Mi-am dat seama că Biserica ortodoxă
a introdus în cult prea multe tradiții, precum reprezentarea lui
Dumnezeu în icoane, îndepărtând credinciosul de Sfânta Scriptură.
Luând parte la funeralii neoprotestante, i-am auzit pe oameni cântând despre speranța unei reîntâlniri cu sufletul defunctului, în timp
ce noi vorbeam de o despărțire eternă”, povestește Daniel.
Când fostul preot a dorit să transmită enoriașilor lui această nouă
„Bună Vestire”, a fost imediat convocat la episcopie. „O comisie de
preoți și de teologi m-au judecat și apoi m-au excomunicat. Soția
mea, cei doi copii ai noştri și cu mine am fost adăpostiți de o familie
neoprotestantă. Am devenit baptist pentru că nu aveam ce altă alegere
să fac în satul meu. Cu toate astea, pentru mine, toți neoprotestanții
sunt aidoma și predic în fața tuturor”, se confesează bărbatul,
subliniind că nu-i e dor de nimic din fosta sa existență religioasă.
„La slujbele ortodoxe, preotul e singur. La neoprotestanţi, participă
toată comunitatea, totul e foarte dinamic, iar oamenii se roagă liber”.
Daniel a încercat deja să convingă vreo zece preoți ortodocşi să se
convertească și speră chiar ca, într-un viitor apropiat, jumătate din
populația României să fie neoprotestantă.
În prezent, doar 3,5% dintre români își declară apartenența la cultele
evanghelice, din care 85 900 sunt adventiști iar 118 000 - baptiști.
Penticostalii revendică însă a patra poziție din clasamentul cultelor
din România după numărul de credincioși, în urma ortodocșilor,
romano-catolicilor și reformaților. „Între 2002 și 2011, anul ultimului
recensământ, numărul lor a crescut de la 324 000 la 368 000 de
persoane. E singurul cult din România care își dezvoltă efectivele”,
precizează Cezar Păvălașcu, de la Secretariatul de stat pentru culte.
Creșterea e vizibilă în special în nord-estul României. „Sunt regiuni
unde nivelul de trai este mai scăzut, iar alcoolismul face ravagii;
avem, așadar un teren de expansiune propice”, atrage atenția geograful Nicolae Popa. Pentru sociologi, însă, atracția exercitată de
ultele evanghelice rămâne încă un mister. „E de înțeles că din ce în
3
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ce mai mulți romi aderă la aceste curente religioase, deoarece sunt
mai predispuși la misticism. Dar faptul că medici, avocați sau ingineri
se convertesc încurcă modelele de raţionament de care dispunem”,
recunoaște sociologul Cătălin Ionete. Prin urmare, unde ar trebui
căutat răspunsul la întrebarea care se naște din această situaţie
- în mijloacele materiale de care dispune fiecare biserică în parte?
Peste tot în România, numărul facultăților de teologie și al școlilor
religioase, de la grădiniță la liceu, creşte văzând cu ochii. Se adaugă
și canalele de televiziune și posturile de radio - numai la Timișoara,
radio Vocea Evangheliei numără 20 000 de ascultători permanenți.
La fel ca majoritatea neoprotestanților, Marinela, 23 de ani, baptistă, participă la „marșurile pentru viață”, împotriva avorturilor,
se opune introducerii cursurilor de educație sexuală în școli și a
semnat petiția inițiată de Coaliția pentru familie pentru modificarea

Constituției în sensul redefinirii familiei ca o uniune între un bărbat
și o femeie. „Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva, aceasta e normalitatea. Nu sunt intolerantă față de oameni, ci față de cei care
încearcă să impună anormalitatea ca normalitate. Da, fac parte din
această societate, dar dacă aceasta o apucă pe căi greșite, prefer
să-L urmez pe Dumnezeu”, consideră ea.
Vocea neoprotestanților începe să se audă și la cele mai înalte
niveluri ale statului. Profesorul Nicolae Popa arată că „ei știu să-și
utilizeze religia ca un instrument de promovare. Anul trecut, grație
influențelor comunității evanghelice din Statele Unite, deputatul
baptist Ben-Oni Ardelean a facilitat întâlnirea între un consilier al
președintelui Iohannis, președinta Partidului Național Liberal și
Donald Rumsfeld, fost secretar american al Apărării”.

O realitate tristă
Ioana Lazăr. Foto: Isu Olt / Mediafax

România ocupă locul al doilea în Europa după numărul mare de morţi în
accidente rutiere raportat la populaţia ţării. Cauzele acestei realităţi sunt
multiple, iar soluţiile, deşi cunoscute, întârzie să fie puse în practică.

În fiecare an, în lume, circa 1,25 milioane de oameni îşi pierd viaţa iar
alte aproape 50 de milioane sunt răniţi în accidente rutiere (sursa:
Organizaţia Mondială a Sănătăţii - OMS). În 2016, în Europa, Bulgaria a
înregistrat cel mai mare număr de decese (9,9 la 100 000 de locuitori),
urmată de România (9,7) şi de Letonia (8), la care se adaugă, apoi,
Polonia (7,9), Grecia (7,5) şi Croaţia. La polul opus, se află Suedia (2,8),
Marea Britanie (2,8) şi Olanda (3,3).
Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române
a înregistrat, în 2016, 8686 accidente grave, soldate cu 1912 morţi
şi peste 8000 de răniţi. „Infracţiunile comise de pietoni sau în care
aceştia sunt victime atunci când au prioritate, precum şi excesul
de viteză sunt principalele cauze ale accidentelor, explică Marian
Măndescu, şef de serviciu în cadrul Direcţiei. Anul trecut, am aplicat peste 160 000 de amenzi unui numar egal de pietoni. Fiecare
participant la trafic îşi are partea sa de responsabilitate; dacă nu
4

respectă normele de siguranţă rutieră, el îşi riscă atât propria viaţă cât
şi pe cea a celorlaţi participanţi la trafic”.
Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca din Bucureşti primeşte, într-o
singură zi, între una şi cinci victime ale accidentelor de circulaţie,
dintre care cel puţin un copil în stare gravă, regretă medicul
urgentist Rodica Ciolacu… „Printre principalii factori de risc, se
află, bineînţeles, excesul de viteză, nefolosirea centurii de siguranţă sau a căştii de protecţie, oboseala, alcoolul şi, tot mai
des, utilizarea telefonului mobil la volan”. Deşi, din 2010 încoace,
numărul deceselor înregistrate pe şoselele din România a scăzut,
starea victimelor s-a agravat pe măsură ce parcul auto naţional „s-a
îmbogăţit” cu maşini performante. „Trebuie înţeles faptul că, în cazul
unui impact violent, riscul de a muri este acelaşi, indiferent de marca
maşinii, adaugă Rodica Ciolacu. Şi chiar dacă victima scapă cu viaţă,
ea rămâne adesea în comă sau într-o stare vegetativă persistentă”.

Dincolo de volan
România numără peste 7 milioane de vehicule înmatriculate,
cu 6% mai mult decât în 2015 (sursa: Direcţia Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor). Din acest total, 1,55
de milioane sunt vechi de peste 20 ani, iar 1,44 de milioane au o
vârstă cuprinsă între 16 şi 20 ani, ceea ce înseamnă că 40% din
parcul automobil naţional nu se încadrează în normele europene
care prevăd pentru maşini o durată maximă de viaţă de 15 ani.
Din fericire, programul Rabla încearcă să remedieze, pe cât
posibil, situaţia. (vezi caseta)
Pe de altă parte, numărul tinerilor care obţin permisul de conducere este în creştere, ceea ce explică faptul că, în România dar
şi în lume, accidentele rutiere constituie prima cauză de deces la
categoria de vârstă 15-29 de ani. „Aici, şcoala de şoferi este mult
mai ieftină decât în oricare altă parte a Europei, cursurile costând
între 200 şi 250 de euro - în Franţa, e nevoie de 1200 de euro,
n.red - iar examenul pentru obţinerea permisului de conducere
nu este nici el prea greu, subliniază Marius Teodorescu, instructor şi patron al şcolii de şoferi Teo, din Bucureşti. În plus, pentru
a deveni instructor e suficient sa ai o vechime de cinci ani ca
şofer, ceea ce face ca o mare parte din cele 120 de şcoli de şoferi
din ţară să nu poată oferi servicii de calitate”.

Printre principalii factori de risc, se află,
bineînţeles, excesul de viteză, nefolosirea
centurii de siguranţă sau a căştii de
protecţie, oboseala, alcoolul şi, tot mai des,
utilizarea telefonului mobil la volan”.

deplasează la locul unui accident. „Se întâmplă chiar ca ceilalţi
şoferi să nu ne acorde prioritate, iar populaţia nu ştie să acorde
primul ajutor victimelor”, adaugă medicul urgentist Rodica
Ciolacu.
Acest tablou trist conţine totuşi un element pozitiv: anul trecut,
în luna noiembrie, autorităţile au adoptat o strategie naţională pentru perioada 2016-2020, având obiectivul de a spori
siguranţa rutieră şi de a reduce numărul de decese/accidente
mortale la jumătate faţă de anul 2010. În speranţa că vor exista
şi resursele necesare.

Programul Rabla
România a demarat, în 2005, Programul Rabla de
reînnoire a parcului auto şi de reducere a emisiilor
de gaze cu efect de seră. Ajuns la a treisprezecea
ediţie, programul a permis scoaterea din circulaţie
a circa 553 000 de vehicule şi cumpărarea a peste
25 800 de maşini noi. Anul acesta, ministerul
Mediului a lansat şi Programul Rabla Plus, prin
care se oferă un eco-tichet în valoare de 45 000 lei
(circa 10 000 euro) persoanelor care doresc să-şi
cumpere o maşină electrică.

Alt element responsabil pentru marele număr de
accidente rutiere din România este infrastructura rutieră. „Şoselele noastre nu ţin pasul cu
dezvol-tarea parcului de vehicule, spune Marian
Măndescu, de la Direcţia Rutieră a Poliţiei. De
aceea, şoferii, blocaţi adesea în trafic, au tendinţa
să apese pe pedala de acceleraţie imediat ce li se
oferă ocazia”. Nimic mai periculos, avertizează
OMS, care reaminteşte faptul că 1 km/oră adaugat
la viteza medie a unui vehicul atrage după sine o
creştere de 3% a numărului de accidente soldate
cu răniţi, şi de 4-5% a numărului de accidente
mortale.
România nu dispune decât de 748 km de autostradă, din care 96 au fost construiţi în timpul
regimului comunist. Compania Naţională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)
consideră că ar fi nevoie de cel puţin o mie de
kilometri de autostradă. Mai multe tronsoane
româneşti sunt actualmente în construcţie, în
cadrul Coridorului IV pan-european care va lega
Turcia de Germania. „Anul trecut, însă, nu s-a
construit niciun kilometru de autostradă. Am
refăcut un singur tronson şi am reabilitat câteva
şosele naţionale, precizează Alin Şerbănescu, de
la biroul de presă al CNAIR. Unii constructori nu
lucrează cum trebuie, dar legislaţia în vigoare
face foarte dificilă aducerea lor în faţa justiţiei.
Procesele sunt lungi şi dosarele rămân blocate”.
Poliţia afirmă, la rândul ei, că administraţiile locale, care gestionează infrastructura judeţeană şi
comunală, îşi au şi ele partea lor de răspundere.
Mai ales că, aşa cum reiese din datele statistice,
cele mai multe accidente se produc în interiorul
localităţilor urbane sau rurale. În sfârşit, ambulanţele, victime şi ele ale stării proaste a infrastructurii, întâmpină adesea probleme când se
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„Nu mai este
de-ajuns
să susţinem
că România
este o țară sigură”

Sud-estul Europei a devenit un spaţiu crucial pentru securitatea continentului.
Cu ce riscuri se confruntă el? Ce fel de activităţi desfăşoară NATO* în această zonă?
Dan Claudiu Degeratu, profesor universitar şi specialist în domeniul apărării şi
securităţii, propune o analiză a situaţiei din regiune.
* Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) este organizația politico-militară creată de țările membre ale Tratatului Atlanticului de Nord, semnat pe 4 aprilie
1949, pentru a-și asigura propria securitate. Ea s-a născut în contextul începutului războiului rece și regrupează în principal majoritatea țărilor din Europa Occidentală
și Statele Unite. Acțiunea ei se desfașoară actualmente în diferite teatre de operațiuni din lume, precum și împotriva terorismului internațional.

Regard: Cum vedeţi situaţia din Ucraina? Este ea un pericol pentru
România?
Dan Claudiu Degeratu: Da, pentru că este o zonă de conflict foarte
apropiată geografic. Noi suntem tentaţi să o percepem doar ca pe un
alt „conflict înghețat”, dar acolo se produc incidente săptămânal iar
activitatea militară este intensă. Rusia încearcă să-i atragă pe vecinii
Ucrainei în propria sa logică de război, ceea ce reprezintă un pericol
real pentru România. Pe de altă parte, poziționările ministerului rus
al afacerilor externe sunt adesea eronate, obiectivul lor evident fiind
acela de a manipula opinia publică, fie în legătură cu scutul anti-rachetă
de la Deveselu, fie cu prezența trupelor NATO în România sau cu situația
geostrategică de la Marea Neagră. Este clar că, pentru Moscova,
flancul sud-estic al Alianței Nord-Atlantice, și în special România,
constituie un „dosar special”. Rușii observă îndeaproape parteneriatul
nostru strategic cu Statele Unite precum și prezența semnificativă a
americanilor la noi în țară.
România îsi asumă, de asemenea, un rol important în protejarea
Ucrainei față de atacurile cibernetice (atacuri împotriva unor mijloace informatice, n.red)...
Avem, într-adevăr, în cadrul NATO, un rol de coordonare în protejarea
Ucrainei și nu ducem lipsă de specialiști de nivel înalt. În cadrul Alianței,
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România ocupă locul al doilea, după Statele Unite, în ceea ce privește
protecția împotriva atacurilor cibernetice. În fapt, amenințarea aceasta
s-a amplificat foarte mult, în special în cazul instituțiilor legate de
Alianța Nord-Atlantică, care raportează, în fiecare an, zeci de mii de
atacuri împotriva site-urilor de internet.
Se pare că Rusia s-ar afla la originea unor atacuri cibernetice care
ar fi influențat procesul electoral în Statele Unite, dar și în diferite
țări europene…
Pare a fi adevărat. Cam de un an și jumătate încoace, structurile
cibernetice ale Rusiei se dezvoltă nu pentru a proteja propria țară, ci mai
ales pentru a desfășura activități de spionaj, de influență în străinătate
și există probe în sensul ăsta. Înainte, sistemul rus de apărare cuprindea
doar domenii clasice, infanteria marină, aviația, comunicațiile. În
prezent, arma cibernetică face parte integrantă dintr-un sistem cu o
componentă ofensivă evidentă. După intervenția din Georgia, unde
arma principală a fost șantajul energetic, dimensiunea informatică s-a
impus fără echivoc.
Ce părere aveți despre anunțul făcut recent de Statele Unite că vor
investi mai multe zeci de milioane de dolari în modernizarea bazei
militare de la Mihail Kogălniceanu ( județul Constanța, n.red)?

Parteneriatul strategic cu Statele Unite s-a limitat,
multă vreme, la domeniul militar, la modernizarea
forțelor armate. Apoi, cooperarea s-a dezvoltat, incluzând acum și schimbul reciproc de informații, coordonarea pozițiilor în cadrul NATO și achiziționarea
de armament. Cu atât mai mult cu cât contextul
regional justifică din plin prezența americană și dezvoltarea bazei de la Kogălniceanu. La baza aeriană
de la Incirlik, în Turcia, au apărut probleme între țara
gazdă și trupele aliate, în special cele germane după
ce Bundestagul a recunoscut genocidul comis de turci
împotriva armenilor în 1915.
Cum va evolua rolul jucat de România în cadrul
NATO, în urma achiziționării sistemului de rachete
Patriot?
Vorbim de un sistem modern pe care puține țări
din lume și-l permit. Dată fiind mobilitatea de care
dispune, sistemul poate fi folosit atât pentru apărarea
teritoriului național cât și în cadrul unor misiuni
de cooperare NATO, având avantajul de a asigura
apărarea aeriană a celorlalți aliați. În timpul războiului
din Irak, de exemplu, Statele Unite au trimis în Israel
rachete Patriot pe care le-au putut deplasa în funcție
de locul unde se desfășurau luptele. Atunci când
francezii, canadienii sau americanii vin în România, ei
vor sa vadă care este contribuția noastră în domeniul
apărării, nu doar sa doarmă în paturi confortabile.
Efortul de apărare și de securitate trebuie să fie
reciproc.
România a fost, până acum, ocolită de terorism.
Credeți că situația s-ar putea schimba?
Dupa părerea mea, nu mai este de-ajuns să susţinem
că suntem o țară sigură, mai trebuie să o și dovedim,
într-un mod activ. De exemplu, reacția noastră, oscilantă și neclară politic, față de valul de refugiați a lăsat
de dorit. Cele mai multe țări membre NATO realizează
rapoarte anuale referitoare la riscurile care le pot amenința securitatea.
Or, daca citiți ultimele trei rapoarte ale ministerului român de Interne
sau ale serviciilor noastre de informații, veți vedea că ele nu conțin
mare lucru despre refugiați.
O ultimă întrebare se referă la Republica Moldova. Cum vedeți viitorul acestei țări care pare sa se orienteze mai mult spre Moscova?

Pentru România, Republica Moldova este un punct vulnerabil, din cauza
frontierei comune și pentru că, așa cum spuneți, influența rusă s-a
intensificat acolo. Pe de-o parte, asistăm la o schimbare de generație
politică și poate că țara va găsi, în sfârșit, o soluție la actualul statu quo
ambiguu, cu o populație deocamdată rusofilă în proporție de 60-70% și
doar minoritar pro-europeană. După părerea mea, Chișinăul (capitala
RM, n.red) dorește să-și dezvolte propriile capacități de apărare. Dar
influența unei elite pro-ruse continuă să fie foarte puternică.
A consemnat Carmen Constantin. Foto: Bogdan Baraghin
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Un studiu publicat recent de Federația Editorilor Europeni confirmă, o dată în plus, declinul pieței de
carte. Peste tot în Europa, cartea se află pe o pantă descendentă, cu toate că niciodată nu s-au publicat
mai multe titluri ca acum - mai mult de 500 000 de volume au apărut doar anul trecut. Cu toate acestea,
cifra de afaceri a editorilor e în cădere liberă, cititorii nemaifăcând faţă avalanşei de noutăți, care se
succed în ritm rapid. Pe cale de consecință, numărul librăriilor de pe continent se reduce constant, în
condițiile în care distribuitorii de tip Amazon rămân încă un fenomen mai degrabă marginal la scară
europeană, în ciuda expansiunii lor din ce în ce mai puternice în Occident, mai ales pe segmentul cărții
digitale.
Țări precum Franța sau Germania au creat instrumente legislative și instituționale care vin în sprijinul
librăriilor și în special al celor independente. Nu în aceeași situație se află şi țările mai sărace, precum
România. Aici, rețeaua de librării dezvoltată de regimul comunist a fost complet desființată. Odată
privatizate, fostele unități au fost transformate în magazine cu profil diferit, mult mai profitabile. Astfel,
doar 300 de librării mai există azi în România. Avem orașe, chiar de talie medie, fără nici cea mai mică
librărie.
Numărul cititorilor români este estimat la doar un milion și jumătate de persoane, dar cifra e mai
degrabă optimistă. Media româneacă a tirajelor de carte este printre cele mai scăzute din Europa.
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Suma anuală alocată de un român pentru cărți este și ea
foarte mică, chiar neglijabilă dacă e să o comparăm cu
media europeană (12,6 euro anual, față de 103 euro). În
acest context, cifra de afaceri totală a pieței de carte din
România se ridică la doar șaizeci de milioane de euro.
Adică la aproape același cuantum ca în Bulgaria, numai
că populația acestei ţări reprezintă jumătate din cea a
României. Și tot raportată la o populație cât jumătate din
cea a României, piața de carte din Ungaria depășește 200
de milioane de euro. E limpede, aşadar, că românii citesc
din ce în ce mai puțin.
E destul de greu de spus, cu precizie, care sunt cauzele şi
care sunt efectele. Să fi dispărut cititorii pentru că nu mai
există librării? Sau, din contră, librăriile s-au închis pentru
că și-au pierdut clienții, pentru că numărul cititorilor s-a
rarefiat? Avem, oare, de-a face cu o problemă de acces
la carte și la magazinele care o comercializează sau cu o
prăbușire a cererii? În mod clar, câte puțin din toate.
Eșecul sistemului de învăţământ românesc nu e, nici el,
deloc de neglijat în această ecuaţie. Mai mult de 40%
dintre elevii de 15 ani sunt analfabeți funcționali, în sensul
că pot citi un text dar sunt incapabili să-i rezume ideile
principale. Și atunci, ce de făcut? Să reducem încă şi mai
mult TVA-ul la carte? Timpul gesturilor simbolice a trecut
demult. Când a fost luată această măsură, în 2015, piața
de carte din România era deja într-o fază critică. Există
totuşi o soluție salvatoare - ar fi necesar un efort bugetar
pentru a reface sau pentru a crea spații de lectură, noile
avanposturi ale apărării cărții şi cititului.
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