Numărul 12

l

primăvara - 2018

SUPLIMENT al revistei francofone REGARD
selecţie de articole traduse

Edito

Chipes înca

Zgomotos, murdar, rece uneori, știe să fie și liniștit, cald sau chiar să sucească mințile cu parfumul său îmbietor. Pot să-i înțeleg și pe cei - mulți - care
nu-l mai suportă, că vor să-l părăsească. Dar pentru mine, Bucureștiul este orașul cel mai emoționant dintre metropolele pe care le cunosc. Adesea,
am senzația că ochii îi înoată numai în lacrimi. Pare să nu-și fi revenit încă din trauma provocată de dictatorul nebun care l-a mutilat, pare să nu-și
fi revenit încă din șocul celor câtorva cutremure care l-au șubrezit și mai mult. Când era mai tânăr, era atât de chipeș, se vorbea despre el ca despre
un june parizian. Astăzi, Bucureștiul este un domn în vârstă care are nevoie să fie ocrotit și îngrijit. Din păcate, este agresat în continuare, i se cere
să se transforme, să se comporte tinerește cu orice risc. Ori lui i-ar prinde bine ca oamenii să-l aline, să-i mângâie zidurile, să-l respecte așa cum
este. Bucureștiul este, fără tăgadă, o capitală care nu-și ascunde cicatricele, care pare mai degrabă urâtă, la prima vedere. Și totuși, atunci când îți
dai timp să îl descoperi, orașul îți povestește istorii extraordinare, chiar vesele uneori. Chiar dacă plouă. Într-un oraș considerat frumos, ploaia mi se
pare deprimantă, pentru că-i face zidurile livide, rafalele de apă spălând orice urmă de culoare. Bucureștiul nu are de ce să-și facă griji, fie că e soare,
fie că plouă sau ninge, el rămâne el însuși, fără podoabe inutile, chipeș încă, în pofida cicatricelor, chipeș încă, deși suferind. Nu se impune și nici
nu impune ceva. Spre deosebire de majoritatea capitalelor europene care, orgolioase, nu te primesc între zidurile lor decât dacă le respecți regulile,
Bucureștiul te lasă să trăiești împreună cu el după bunul plac, fără să-ți ceară nimic. Nu îndrăznește să o facă. Și asta te face să-ți dorești să-l strângi
în brațe, mai ales când primăvara vine cu mirosul ei de tei.

Laurent Couderc
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Un ochi limpede
A consemnat Laurent Couderc

informatica EC3). În ceea ce priveşte formarea judecătorilor şi a procurorilor, ne-am elaborat propriile
cursuri, pe care le adaptăm în funcţie de legislaţiile
naţionale. În general, colaborăm cu academii specializate şi, de asemenea, formăm şi formatori, pentru ca
această activitate să fie una pe termen lung.

Foto: Mihai Barbu

Care este stadiul actual al luptei împotriva infracţiunilor comise prin intermediul Internetului sau,
altfel spus, împotriva criminalităţii informatice? Cine şi cum o gestionează? Răspunsurile la aceste
întrebări sunt date de la Bucureşti, acolo unde Consiliul Europei a deschis un birou internaţional
pentru combaterea acestui flagel aflat în creştere. Situat în interiorul Casei Naţiunilor Unite din
capitala României, biroul este condus, din 2014, de germanul Alexander Seger, care este în acelaşi
timp şi Secretarul executiv al Comitetului Convenţiei de la Budapesta pentru criminalitatea informatică (Strasbourg).

Cât de conştienţi sunt atât oamenii politici cât
şi populaţia de pericolul reprezentat de o criminalitate informatică tot mai complexă?
Multă vreme, cei care lucrează în domeniul criminalităţii informatice s-au simţit frustraţi din cauza faptului că ţările semnatare ale Convenţiei de la Budapesta
nu-şi adaptau legislaţiile naţionale, împiedicând
astfel aplicarea prevederilor documentului. Parlamentarii nu au avut niciodată o astfel de prioritate,
cu excepţia celor din câteva state care au fost ţinta
unor atacuri cibernetice de mare amploare, aşa cum
a fost cazul Estoniei în 2007. De altfel, această ţară
este şi cea mai avansată din lume în ceea priveşte
utilizarea de instrumente digitale şi unde o mulţime
de demersuri administrative sau comerciale se
pot efectua on line. Estonia este deci foarte dependentă de tehnologia informaţiei. În mai 2007, la
Tallinn, un monument dedicat armatei sovietice a
fost reamplasat într-un alt loc din oraş, ceea ce a
dat naştere unui dezacord, în urma căruia Estonia a
devenit ţinta unor atacuri informatice care au paralizat ţara timp de câteva zile. Ăsta a fost un prim semnal, evenimentul respectiv a ţinut prima pagină a
ziarelor, atrăgând după sine o conştientizare globală,
la vremea respectivă. Problema rămâne însă valabilă.
Chiar şi astăzi, apar multe reticenţe atunci cînd vine
vorba de a acorda puteri sporite poliţiei în materie
de percheziţii de material informatic sau de interceptare a telecomunicaţiilor. Articolele din Convenţia de
la Budapesta referitoare la mijloacele de anchetă au
întârziat desfăşurarea acestui proces în mai multe
state semnatare.
Cu toate astea, în ultimele luni, folosirea reţelelor informatice în
scopuri politice sau răuvoitoare a apărut de mai multe ori pe prima
pagină în presă…

Regard: De ce face parte criminalitatea informatică din responsabilităţile Consiliului Europei?
Alexander Seger: Consiliul Europei este în primul rând o organizaţie care
promovează Drepturile Omului, statul de drept şi democraţia în cele 47
de ţări membre. Iar criminalitatea informatică este direct legată de toate
aceste trei domenii. Furtul de date digitale sau infracţiunile comise în
cadrul unui vot electronic, de exemplu, aduc atingere Drepturilor Omului,
fiind prin urmare atacuri împotriva obiectivelor Consiliului Europei. Am
început să fim interesaţi de acest fenomen la sfârşitul anilor 1980, dar abia
în 2001, odată cu adoptarea Convenţiei de la Budapesta*, lupta împotriva
criminalităţii informatice a căpătat o organizare internaţională, având
şi mijloace de anchetă. Ţări precum Statele Unite, Canada sau Japonia
au participat la negocieri chiar din primul moment, deşi Convenţia este
un tratat al Consiliului Europei. Problema e că tehnologia informaţiei
intervine acum în siguranţa naţională precum şi în alte interese fundamentale ale statului. Găsirea unui compromis e grea şi complicată. În anii
1990, Organizaţia Naţiunilor Unite a încercat, fără succes, să pună la punct
un tratat referitor la criminalitatea informatică. ONU continuă însă să
se ocupe de acest subiect şi există un acord global referitor la întărirea
capacităţilor de luptă şi a legislaţiei. În ceea ce priveşte Convenţia de la
Budapesta, cel mai bun lucru este că ea există şi că funcţionează.
* Convenţia referitoare la criminalitatea informatică, sau Convenţia de la Budapesta, este primul
tratat internaţional împotriva infracţiunilor informatice. Are drept scop armonizarea legislaţiilor
naţionale, îmbunătăţirea tehnicilor de anchetă şi cooperarea dintre state. Până în prezent,
Convenţia a fost ratificată de 55 de ţări.
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Care au fost motivele pentru care a fost ales Bucureştiul drept gazdă a biroului pentru lupta împotriva criminalităţii informatice al
Consiliului Europei?
S-a ajuns de ceva vreme la un consens cu privire la întărirea capacităţilor
de luptă împotriva criminalităţii informatice, ce a fost confirmat la Viena,
în 2013, în cadrul unei conferinţe la care au participat peste o sută de ţări.
La vremea aceea, România era deja foarte activă în domeniu. Guvernul
de atunci a propus ca Bucureştiul să găzduiască un birou al Consiliului
Europei pentru întărirea capacităţilor în materie de criminalitate informatică. Biroul a luat fiinţă în urma semnării acordului dintre ţările membre
şi Parlamentul român, începând să funcţioneze în aprilie 2014. Sigur că,
în lume, mai există şi structuri ale Europol sau ale Interpol care se ocupă
de criminalitatea informatică, dar biroul de la Bucureşti este singurul
specializat în întărirea capacităţilor de luptă împotriva acesteia.
Lucraţi împreună cu specialişti în informatică pentru a contracara
atacurile informatice?
Există o diversitate de expertize, dar noi ne ocupăm mai mult de chestiuni
legislative şi de anchetă şi mai puţin de chestiuni informatice, deşi am
publicat recent un ghid pentru dovezile electronice şi pentru punerea la
punct a unui computer forensic laboratoryʺ (laborator criminalistic comʺ
puterizat). Oferim şi activităţi de formare pentru poliţiile naţionale din
toată lumea, în cadrul cărora folosim cursuri existente deja la Europol, la
European Cybercrime Center EC3 (Centrul european pentru criminalitatea

E-adevărat, dar problema e mai amplă şi mai complexă. Găsirea unui
compromis mondial nu îi priveşte doar pe politicieni. Marii agregatori
precum Facebook, Google sau Microsoft pot să ajute la localizarea unei
fraude informatice, prin furnizarea adresei IP (Internet Protocol, n.red.)
care constituie baza sistemului de transmitere a mesajelor pe Internet.
Fără să dea însă informaţii despre conţinut. Or, pentru a porni o anchetă,
poliţia are nevoie de informaţii despre individul care a creat adresa
respectivă. Dacă marile grupuri americane colaborează în general foarte
bine cu autorităţile poliţieneşti ale statelor semnatare ale Convenţiei de
la Budapesta, situaţia se schimbă în celelalte ţări, unde unii furnizori de
servicii se pot dovedi mult mai reticenţi în a colabora cu autorităţile. După
ce am analizat îndelung situaţia, începând de anul trecut, din iunie, lucrăm
la redactarea unui nou protocol pentru întărirea cooperării judiciare
la nivelul probelor electronice şi a cooperării cu furnizorii de servicii
informatice, oriunde s-ar afla ei. E un subiect greu de negociat pentru că
un astfel de furnizor nu va accepta cu uşurinţă cererea de informaţii venită
din partea autorităţilor unei ţări straine.
Se va ajunge oare, într-un viitor relativ apropiat, la un consens nou şi
mai solid?
E greu de spus. În momentul conferinţei de la Viena, în 2013, oamenii
politici erau conştienti de faptul că trebuia acţionat, pentru că atacurile
informatice erau zilnice. Dar începutul lunii iunie a aceluiaşi an a adus
scandalul Snowden* iar contextul internaţional nu mai era deloc favorabil,
amestecul statelor în sistemele de telecomunicaţii fiind condamnat de
toată lumea. În fapt, se face o mare confuzie între activitatea serviciilor
* Pe 6 iunie 2013, Edward Joseph Snowden, informatician american, fost angajat al CIA şi al National
Security Agency (NSA), devine cunoscut în lumea întregă după ce a dezvăluit în mass-media
(în special în ziarele The Guardian şi The Washington Post) informaţii strict secrete ale NSA
referitoare la mai multe programe britanice şi americane de supraveghere a populaţiei. Inculpat
pentru spionaj în Statele Unite, el trăieşte actualmente în Rusia, unde a primit azil politic.

de informaţii şi justiţia penală, cea care efectuează anchete specifice
referitoare la acte criminale, la persoana aflată în spatele adresei IP
etc. Nu e vorba de a aduna cât mai multe date despre o anumită parte a
populaţiei. Ceea ce critică Snowden, şi eu cred că are dreptate în multe
privinţe, este tocmai activitatea serviciilor de informaţii, nicidecum forţele de ordine în ansamblu şi nici garanţii justiţiei penale. Revenind la
întrebarea dumneavoastră, lupta împotriva criminalităţii informatice va
rămâne legată de genul ăsta de context internaţional, şi asta face ca un
consens referitor la atribuţiile sale pe termen scurt sau mediu să fie greu
de observat.
Care este amploarea la care a ajuns dark webʺ, Internetul ascuns pe
ʺ
care se pare că-l folosesc în special criminalii şi teroriştii?
Dark netʺ există şi prin el se desfăşoară, într-adevar, numeroase tipuri
ʺ
de trafic, de arme, de droguri etc. Aici se poate cumpăra orice serviciu
criminal, de exemplu cel de lansare a unui atac informatic împotriva
concurenţei, sau de virusare a unui număr mare de computere. Se poate
face rost chiar şi de servicii de garanţie, pentru cazul în care nu sunteţi
mulţumit de achiziţie. Sigur că noi ne interesăm de dark netʺ mai ales
ʺ
atunci când anchetăm produse financiare criminale care folosesc adesea
monede virtuale precum Bitcoin. De altfel, au fost câteva anchete care au
reuşit să dea de urma unor bani murdari.
Este posibil să asistăm la un crah financiar mondial provocat de
criminalitatea informatică?
Mi-e greu să vă dau un răspuns, ne putem imagina orice. Întrebarea
dumneavoastră mă duce însă cu gândul la acei algoritmi care produc
ei înşişi informaţii false, algoritmi scăpaţi de sub control care crează
reacţii în lanţ. Aşa ceva s-a mai întâmplat acum câţiva ani, şi a dus la
căderea acţiunilor unei societăţi listate la bursă. Până la urmă, chiar şi
criza subprimesʺ de-acum zece ani a fost ceva asemănător. S-a pierdut
ʺ
controlul reacţiilor în lanţ. Tot aşa, orice se poate întâmpla dacă algoritmii
sunt lăsaţi să se dezvolte necontrolat sau sub un control criminal.
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Pentru o gură de aer

Dacă aceste cifre relativizează riscurile pentru
sănătate ale traficului rutier, medicii pneumologi spun că numărul pacienților cu maladii
respiratorii e în creștere... Vin la noi pentru
ʺ
că sunt mai conștienți de starea sănătății
lor sau pentru că sunt mai expuși? E greu de
spusʺ, nuanțează Dorin Vancea, șeful secției
de pneumologie a spitalului Victor Babeş. Anul
trecut, o doctorantă a constatat că numărul
de bronhopneumopatii cronice obstructive
era mai mare în județul Timiș decât în orice alt
loc din țară. Desigur, tutunul este principalul
ʺ
responsabil pentru această statistică, dar mai
sunt și alți factori specifici Timișoarei. Orașul
se găsește într-o zonă mlăștinoasă iar alergiile
cauzate de ambrozie sunt foarte prezente. Numeroase persoane locuiesc în subsoluri și sunt
afectate de umiditate. Dar mașina rămâne problema numărul unu. Poluarea cauzată îndeosebi de motorină produce un dezechilibru metabolic între oxidanți și antioxidanți și reduce
rezistența noastră la boli precum pneumoniile
și cancereleʺ, explică medicul.

Autoritățile au un răspuns... Dorim să înlocuim
ʺ
mașinile cu diferite alte tipuri de transport
alternativ, dar procesul va fi de durată și trebuie
să găsim un echilibru pentru fiecare etapă. Pe
orice stradă refăcută, am amenajat și o pistă
pentru biciclete, iar până în 2020 vom reînnoi și
o primă parte a parcului de vehicule de transport în comunʺ, spune vice-primarul Timișoarei.
Până în 2030, municipalitatea intenționează
să investească între 539,2 și 785,5 milioane de
euro pentru a-și pune în practică planul său de
mobilitate urbană durabilă.

Măsuri sigure?

În 2016, acest tânăr de 27 de ani a petrecut o
săptămână alături de primarul Timișoarei, după
ce proiectul său a câștigat concursul Timişoara,
ʺ
capitala mobilității durabile din Româniaʺ.
Ideea lui: regândirea fără întârziere a amenajării urbane. Tramvaiele și automobilele circulă
ʺ
adesea pe aceeași bandă și, prin urmare, transportul în comun nu prezintă niciun fel de avan-

Mai mulți cetățeni se fac ecoul acestor avertismente și încep să se îndoiască de sinceritatea
autorităților. Ministerul Mediului a creat un site
ʺ
care oferă date despre calitatea aerului în timp
real. Se întâmplă adesea ca la Timișoara valorile
de PM10 să nu fie comunicate timp de mai multe
oreʺ, constată Răzvan Anghelescu, co-fondator
al grupului Vreau aer curat în Timișoaraʺ. Nu
ʺ
ʺ
e exclus ca autoritățile să se abțină să comunice
indicatorii atunci când aceștia sunt mult prea
deficitari. Încerc, în momentul de față, să recuperez datele zilnice din ultimii doi ani, ca să văd
dacă există o corelație între lipsa datelor și creșterea indicilor.ʺ

Dacă faci din traficul rutier prioritatea zero, nu
ʺ
reușești sa depoluezi decât prezentul. Eliminarea ambuteiajelor este doar o soluție pe termen
scurt. Nu facem acum decât să repetăm aceleași
greșeli comise în marile orașe occidentale în
anii 1970, deși, între timp, acestea au găsit
soluții adecvate la problemele lor de poluare.
Oare de ce nu ne inspirăm din ele?ʺ, se întreabă
Mihai Cojocaru, membru al grupului Timişoara
ʺ
durabilăʺ.

taj. Am propus crearea unei linii de tramvai pe
unul dintre marile bulevarde, aflat la ieșirea
din oraș, rezervat în prezent doar mașinilor;
spațiul ar trebui împărțit după cum urmează:
trotuar, spațiu verde, o bandă de circulație pentru mașini, linia de tramvai separată de banda
pentru mașini, și apoi același lucru pe sensul
celălalt. În cursul primelor luni, primăria ar putea
să propună un program de funcționare precis
al tramvaielor, doar într-un anumit interval de
timp, comunicat locuitorilor. Dacă observăm
că oamenii aleg tramvaiul, circulația acestuia
se poate efectua și în alte momente ale zilei iar
perioada de test se extinde, se permanentizează linia iar ideea se pune în practică și în alte
zone ale orașuluiʺ, își amintește el cu entuziasm.
Doar că primarul mi-a răspuns că are propria lui
ʺ
strategie.ʺ
Vom avea rezultate bune doar dacă vom adopʺ
ta bunele practici. Oamenii au fost forțați să-și
cumpere mașini din cauza lipsei transportului
în comun. E timpul să le oferim și alte opțiuni,
pentru binele copiilor lor și al propriilor plămâniʺ, subliniază Mihai. În următoarele luni, el
speră să convingă un număr suficient de mare
de experți în urbanism durabil să-i susțină ideile despre un oraș mai verde și să determine
autoritățile să le preia.

Răzvan își pune întrebări și în privința raportărilor de PM2,5, care sunt mult mai nocive decât
PM10. O singură stație le măsoară în Timișoara
ʺ
și aceasta nu a comunicat aceste date timp de
patru luni în 2016ʺ, se revoltă el.

Până în 2021, Timişoara trebuie să lucreze la titlul de Capitală culturală europeană,
primit recent. Întrebarea care se pune e, însă, dacă orașul de pe Bega nu riscă să
devină și o capitală a poluării? O parte dintre timișoreni se tem că aceasta s-ar putea
întâmpla relativ curând și speră că autoritățile vor interveni la timp pentru a limita
efectele unor probleme de mediu care se acutizează pe zi ce trece.
În ultimul timp, Timişoara bate un record nedorit: cea mai mare densitate de automobile
din România, în funcție de suprafața orașului și
de numărul de locuitori. La ora actuală, există
ʺ
peste 160 000 de vehicule înmatriculate în oraș,
iar alte 140 000 îl tranzitează în fiecare an. Dacă
adăugăm și mașinile locuitorilor din celelalte
județe, constatăm că avem chiar mai multe
mașini decât locuitoriʺ, regretă vice-primarul,
Dan Diaconu.
Cum orașul nu a fost conceput pentru a drena
un asemenea trafic, blocajele de circulație sunt
din ce în ce mai frecvente iar șoferii ajung să
parcheze în locuri improvizate, pe pistele de
biciclete sau chiar pe spațiile verzi.
Afluxul de mașini pune în pericol calitatea aerului. Ca să ajung la lucru, în fiecare zi, parcurg
ʺ
același unic traseu cu bicicleta și simt că aerul
4

e din ce în ce mai poluat. Nu e o observație
bazată pe argumente științifice, dar nu sunt singurul care remarcă astaʺ spune Mihai Cojocaru,
fondatorul grupului civic Timişoara durabilăʺ.
ʺ
Iar temerile locuitorilor sunt cu atât mai mari cu
cât mai multe mii dintre vehiculele care circulă
pe străzile orașului lor sunt mașini cumpărate în Occident, la mâna a doua, fără să se țină
seama de vechimea lor. Guvernul a comis o
ʺ
greșeală gravă atunci când a desființat taxa de
mediu. Multe dintre automobilele de ocazie nu
respectă niciun fel de criteriuʺ, pune în gardă
vice-primarul.
Conform datelor comunicate de Agenția județeană pentru protecția mediului Timiş, traficul
rutier a depășit chiar și uzinele în ceea ce
privește emisiile de PM10. Acestea sunt niște
particule în suspensie, cu un diametru mai

mic de 10µ, care pot provoca maladii cardiovasculare și respiratorii sau cancer pulmonar.
În jurul anului 2010, am avut mai mulți ani
ʺ
de neconformitate în ceea ce privește normele
comunitare, iar Timișoara a fost plasată în procedură de pre-infringementʺ de către Comiʺ
sia Europeană. Astăzi, valorile măsurate sunt
mult mai buneʺ, asigură Doina Marin, directorul
agenției.
Conform legii române, sănătatea umană este
amenințată din momentul în care concentrația
de PM10 depășește media zilnică de 50µg/m3
de mai mult de 35 ori pe an. În 2016, trei din
ʺ
cele cinci stații de măsurare a calității aerului
amplasate în Timișoara au înregistrat valori care
depășeau normele - la TM-1, de 10 ori, la TM-2,
de două ori, la TM-5, de 23 de ori, dar niciuna
nu a cumulat 35 de depășiriʺ, precizează Doina
Marin.

Conștiente că atmosfera orașului se deteriorează, autoritățile caută soluții. Prima etapă: fluidizarea traficului și finalizarea celor șase inele de
circulație ale Timișoarei.
Astfel, mai multe șantiere au fost deschise pentru lărgirea marilor bulevarde. Dar asociația arhitecților peisagiști reproșează primăriei lipsa de
viziune. Pe una dintre arterele care duce la un
ʺ
mare centru comercial, lucrările au redus spațiul
tampon dintre carosabil și trotuar, rezervat spațiului verde, și au eliminat castanii și teii care
jucau un rol important în purificarea aerului.
Frunzele acestor arbori au o suprafață poroasă
care absoarbe și reține diferitele particule și
praful. I-au înlocuit cu magnolii care au o funcție
decorativă, dar nu au niciun impact asupra reglării calității aeruluiʺ, regretă Raluca Rusu,
vice-președinta asociației.

În alte locuri din oraș, primăria a tăiat copaci
ʺ
maturi deși nu avea autorizație pentru asta.
Desigur, a fost amendată de Garda națională
de mediu, dar răul era deja făcut. E adevărat
că sunt multe parcuri în Timișoara, dar nu suficiente. Spațiile verzi nu ne pot proteja de
poluare decât dacă există o viziune de ansamblu asupra lorʺ, adaugă Rebecca Bedelean, tânără arhitectă peisagistă.
Specialiști și cetățeni obișnuiți își pun din ce în
ce mai mult aceeași întrebare: toate aceste amenajări urbane nu vor atrage încă și mai multe
vehicule care vor produce mai multă poluare?
5
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Ciprian Voicilă: Când am început să mă documentez, acum doi ani, nu am găsit niciun studiu
detaliat consacrat acestei categorii de persoane.
Datele disponibile erau depăşite, doar statisticile
din 2010 menţionau un număr de circa 5000
PAFA pentru Bucureşti. Asta era tot. La sfârşitul
lui 2016, doar o singură asociaţie, Samusocial
România, înregistrase 4000 de oameni fără adăpost în capitală.
Oamenii străzii sunt stigmatizaţi deseori, românii având tendinţa să creadă că aceştia fac
parte automat din reţele mafiote, că trăiesc din
mila celorlaţi sau că se droghează. Cine sunt
însă în realitate oamenii străzii? Cum de-au
ajuns în situaţia de a nu avea un adăpost?

Singuri
sub
cerul
liber
A consemnat Valentina Budur

Cine sunt persoanele adulte
fără adăpost (PAFA) din
Bucureşti? Cum reuşesc ele
să supravieţuiască, care este
situaţia actuală? Interviu cu
Ciprian Voicilă, sociolog la
Muzeul Ţăranului Român şi
autorul cărţii: Maturii străzii.

15 biografii fără domiciliu
(Editura Martor, 2016).
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După cum ne arată asociaţia Samusocial, divorţul
sau un conflict familial reprezintă prima cauză de
ruptură socială. A doua este pierderea locului de
muncă, iar cea de-a treia e incapacitatea de a-şi
plăti chiria sau cheltuielile lunare. Pe parcursul
studiului meu, am întâlnit şi oameni fără adăpost
care pierduseră tot ce avuseseră în urma unui
accident de muncă sau care îşi pierduseră familia
într-un accident de circulaţie. O altă situaţie
frecventă este cea a foştilor muncitori cu nivel
înalt de calificare din epoca comunistă, lăcătuşi,
mecanici, ale căror meserii nu mai au căutare.
Mai există apoi categoria foarte numeroasă a
persoanelor escrocate de propria familie. În sfârşit, persoanele în vârstă fac parte din categoria
oamenilor străzii numiţi cronici care trăiesc în
stradă de ani de zile. Femeile fără adăpost sunt
mai puţin numeroase decât bărbaţii, lucru confirmat de statistici şi vizibil cu ochiul liber. Conform
datelor asociaţiei Samusocial, cele mai multe
dintre ele provin din orfelinate sau din familii care
trăiesc în stradă, în special în cartierele mărginaşe ale Bucureştiului. În ciuda ajutorului primit din
partea ONG-urilor, copiii acestor femei sunt, la
rândul lor, condamnaţi să trăiască în stradă.
Care sunt problemele cu care se confruntă oamenii străzii în viaţa de zi cu zi?
O bună parte dintre ei muncesc la negru, pentru
că nu au documente de identitate. În plus, dat
fiind că nu au prea multă sau nu au deloc şcoală,
nu găsesc decât slujbe de gunoieri sau de oameni
de serviciu. Patronii îi plătesc cu întârziere sau
deloc, ceea ce îi aduce rapid în situaţia de a nu-şi
putea achita chiria. Alţii încearcă să vândă tot felul
de obiecte: sticle de plastic, fier vechi, obiecte de
aramă, cărţi... La Bucureşti, în apropierea Pieţei
Unirii, aşa-zişi patroni, deseori agresivi, şi-au
făcut un obicei din a veni pe la ora 6 dimineaţa

pentru a aduna oameni ai străzii pe care îi duc la
periferia oraşului unde îi pun la muncă. Cei mai
în vârstă, cu probleme în a fi angajaţi, aşteaptă să
încaseze o pensie derizorie, care abia le ajunge
pentru a supravieţui de la o zi la alta.
Cuvântul depresie este des pomenit în cartea
dumneavoastră. Desemnează el cumva o stare
specifică adulţilor fără adăpost?
Într-adevăr, cei mai mulţi dintre ei au trecut
printr-o perioadă de depresie, din care au putut să
iasă doar cei cu o motivaţie interioară puternică.
Cei mai numeroşi eşuează în alcoolism şi starea
lor se degradează. În plus, se întâmplă deseori ca
foşti oameni ai străzii să revină periodic la centrul
social unde aveau obiceiul să meargă. Ei rămân
într-o oarecare măsură dependenţi de psihologul
sau de asistentul social care i-a ajutat să iasă din
impas într-un mod concret, cu bani, cu haine…
Pe lângă traumele suferite de-a lungul vieţii,
aceşti oameni sunt permanent ameninţaţi de
frig, de violenţă, de discriminare… Cum reuşesc ei să supravieţuiască?
Un bătrân care a trăit vreo 25 de ani în stradă
mi-a povestit cât de greu se supravieţuia în epoca
comunistă şi cât de mult s-a schimbat situaţia
datorită activităţii diferitelor ONG-uri şi asociaţii,
în special a celor aparţinând unor culte religioase,
care le oferă hrană, asistenţă medicală, haine. Tot
ele îi ajută să obţină documente de identitate, le
plătesc analizele medicale necesare la angajare,
le oferă asistenţă psihologică.
Atunci, de ce sunt atât de puţini, doar între 5
şi 10%, cei care reuşesc să iasă din această
situaţie?
În primul rând, pentru că statul român se mulţumeşte să le acorde doar servicii de urgenţă. De
exemplu, Primăria oraşului Bucureşti a deschis
foarte puţine centre de adăpost specifice, capacitatea lor fiind de numai 300 de locuri. În plus,
iarna, sunt primiţi oameni ai străzii din toate
categoriile, fără deosebire, alcoolici, foşti deţinuţi
etc. Asta duce, în mod evident, la numeroase
conflicte, iar persoanele respective nu rămân
prea mult timp acolo. Statul este cel care trebuie
să găsească o soluţie pe termen lung, să se ocupe
de reinserţia lor socială şi profesională. Trebuie
gândit un parcurs, din momentul recuperării acestor oameni de pe stradă şi până la reconversia
lor profesională, la care să se adauge crearea de
instituţii specifice. Statul trebuie să găsească
locuri de muncă pentru adulţii fără adapost, iar întreprinderile trebuie să dea dovadă de mai multă
toleranţă.

Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea
ʺ
Sărăciei pentru perioada 2015 -2020ʺ adoptată de Guvernul
României pe data de 27 mai 2015 (Fragmente):
Nu există nicio evaluare serioasă a situaţiei persoanelor fără adăpost din România, cu excepţia
ʺ
puţinelor date colectate cu ocazia recensământului populaţiei din 2011 şi a unor studii anterioare.
Cele mai multe persoane fără adăpost (90%) se află în capitalele de judeţ şi în marile oraşe
(o treime din totalul PAFA trăieşte în Bucureşti). Peste trei sferturi din totalul persoanelor fără
adăpost sunt bărbaţi adulţi cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani. Este îngrijorător faptul că
o persoană fără adăpost din 10 este un copil. (…) Recensământul din 2011 a înregistrat doar
1542 de persoane fără adăpost, în condiţiile în care cele mai optimiste estimări anterioare
acestuia se refereau la un număr cel puţin triplu (conform datelor raportate Ministerului Dezvoltării
Regionale de către autorităţile locale în 2008). Alte studii avansează un număr de zece ori mai mare
decât cel înregistrat la recensământ.ʺ

Pornind în căutarea răspunsului la această întrebare complexă, răspuns care nu poate fi decât incomplet în
acest cadru, Regard l-a întâlnit pe Ludovic Lepeltier-Kutasi, franco-maghiar, director editorial al site-ului de
informație francofonă Hulala (www.hu-lala.org), cu sediul la Budapesta, specializat în actualitatea țărilor din
Europa Centrală. În momentul de față, Ludovic Lepeltier-Kutasi lucrează la o teză de doctorat în geografie
despre unul dintre cartierele muncitorești ale capitalei ungare.

Cine sunt ungurii?
Regard: Cărui spațiu geografic consideră ungurii că aparțin? Occidentului, Centrului sau Estului Europei?
Ludovic Lepeltier-Kutasi: Chestiunea situării Ungariei în Estul sau în Vestul
Europei este recurentă în istoria țării, încă de la crearea statului maghiar,
la trecerea dintre secolele 9 și 10. În procesul de creștinare a țării, discursul
dominant punea în opoziție Roma și Bizanțul; în timpul cuceririi otomane,
Europa creștină apare în contrast cu puterea musulmană; în sfârșit, în
timpul dominației austriece, modernitatea industrială a Occidentului este
pusă în balanță cu un anumit tip de naționalism care se revendică parțial
din tradițiile Orientului triburilor nomade. În realitate, e suficient să privim
o hartă și vom înțelege imediat statutul de răscruce, de răspântie a câmpiei
ungare în regiunea Europei Centrale. Acestea fiind spuse, trebuie subliniat
că discuția despre apartenența Ungariei la Europa Centrală - regiune definită
într-o accepțiune pozitivă, adică făcând abstracție de opoziția Est/Vest - este
relativ recentă. Afirmarea caracterului central european al țărilor membre
ale Grupului de la Visegrád (Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria, n.red.) a fost,
fără nicio îndoială, utilă conducătorilor acestora care doreau
de mult timp să se descotorosească de noțiunea de «țări din
Est», folosită în secolul 20 pentru a desemna blocul sovietic.
Cu toate acestea, pentru populația maghiară, apartenența la
Occident continuă să fie considerată un criteriu de civilizație
și modernitate. Și azi, oamenii se uită tot spre Vest, chiar
dacă visul occidental pare să se mai fi risipit, mai ales din
cauza crizei refugiaților.
Ce fel de relații întrețin ungurii cu cele șapte țări vecine și
cu celelalte state din regiune?

A consemnat Hélène Bienvenu

Din acest punct de vedere, Ungaria și vecinii ei sunt cu câteva decenii în
urma unor țări precum Franța sau Germania; sunt foarte puține programe
de schimburi în toate domeniile, puține proiecte transfrontaliere, studiile
despre memoria comună lipsesc aproape cu desăvârșire. Desigur, păturile
superioare ale clasei mijlocii din toate aceste țări merg la schi în Austria și la
plajă pe coasta adriatică, dar mobilitatea intra-regională rămâne destul de
redusă, per ansamblu.
Ce ne puteți spune despre dezbaterile care au ca obiect originea
ungurilor?
Se vorbește încă despre antagonismul între teoriile fino-ugricăʺ și turaʺ
ʺ
nicăʺ, ce postulează o legătură de sânge cu populațiile turce din Asia Centrală. Această discuție, care aduce laolaltă lingvistica și arheologia etnică,
e, însă, de mult clarificată: limba maghiară este fino-ugrică, având un
important bagaj lexical turcic, a cărui origine nu a fost încă elucidată. În
același timp, putem deja localiza, cu o oarecare precizie, traiectoria migrației
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Regard: Care sunt informaţiile oficiale despre
PAFA?

NOUA ANVELOPă MICHELIN PRIMACY 4.
ÎN SIGURANţă CU ANVELOPE NOI,
ÎN SIGURANţă CU ANVELOPE RULATE.

Raporturile dintre unguri și vecinii lor stau încă, surprinzător
de mult, sub semnul rănilor istoriei, fiind îndeosebi marcate
de trauma pe care a reprezentat-o Tratatul de la Trianon*.
Chestiunea minorităților maghiare din Transilvania și din
bazinul dunărean este repusă pe tapet fără încetare. Și totuși,
ar fi simplist să credem că relațiile cu vecinii se limitează
la un anumit spirit revanșard. Ele țin și de complexitatea
raporturilor sociale existente, la un moment dat, între
populațiile autohtone românești și slave, pe de o parte, și
marii proprietari funciari, cel mai adesea unguri, pe de altă
parte. Persistă multe lucruri nespuse, multe subînțelesuri
în ceea ce privește trauma reprezentată de tratatul de la
Trianon, care nu este percepută la fel de toată populația
maghiară, în mod omogen. Ca dovadă, succesul parțial de
care s-a bucurat o recentă luare de poziție a unui fost primministru ungar împotriva dreptului de vot acordat unguʺ
rilor din afara granițelorʺ de către Viktor Orbán în 2010. În
ceea ce privește celelalte țări din regiune, aș spune că raporturile sunt dominate de lipsa de înțelegere a celuilalt, de
comunicarea deficitară și de absența curiozității. Exemplul
cel mai grăitor rămâne cel al turismului ungar în România,
un turist din Budapesta preferând întotdeauna o ieșire în
Ținutul Secuiesc vizitei la o mânăstire ortodoxă românească.
* Venind în contradicție cu principiul naționalităților care se afirmă pregnant
după Primul Război mondial, Tratatul de la Trianon, din 1920, va determina
trecerea a 3,3 milioane de unguri sub autoritate străină (română, iugoslavă
sau cehoslovacă). Ungaria va pierde două treimi din teritoriul său. Acest
fapt este perceput ca o traumă istorică, iar cererea de revizuire a tratatului
a fost un reper esențial al politicii externe ungare în perioada interbelică,
contribuind la apropierea între Ungaria și Germania nazistă.
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primilor maghiari între munții Urali și bazinul carpatic. În fapt,
principala traumă legată de Tratatul de la Trianon vizează încercarea de a împiedica ungurii de a se considera pe deplin o
națiune politică și de a trece orice chestiune privitoare la identitatea ungară prin filtrul acelorași dezbateri prăfuite despre
etnicitatea maghiară. Între un francez naturalizat în Ungaria și
un secui din România, care dintre ei este mai ungur? Pentru
mulți dintre responsabilii politici, răspunsul nu e nici azi
foarte clar. Această ambiguitate este puternic înrădăcinată în
subconștientul colectiv; în timp ce românii folosesc termenii
maghiariʺ și unguriʺ pentru a face deosebirea între națiunea
ʺ
ʺ
etnică și cea politică a maghiarilor, limba maghiară nu permite
o distincție conceptuală sau separarea celor două.
Limba maghiară, atât de greu de pătruns pentru numeroși
vorbitori ai altor limbi, le conferă ungurilor un sentiment
de unicitate?
Într-adevăr, elementul de ruptură dintre Ungaria și celelalte
țări din regiune, este tocmai limba, care nu are origini indoeuropene și reprezintă un factor de izolare important. Limba
maghiară actuală, standardizată și modernizată, este produsul
unei puternice mișcări istorice, romantismul naționalist al
secolului al 19-lea, care a favorizat o producție literară impresionantă, dar care s-a și transformat progresiv într-un
instrument de dominație a populațiilor de slovaci, români,
ruteni și chiar croați. Limba maghiară actuală a fost croită
pentru a fi idiomul unei mari națiuni moderne și puternice, or
tocmai acest lucru s-a întors împotriva ei deoarece idiomul a
devenit limba obscură a unei țări mici din fosta Europa de Est.
Nu singularitatea limbii este prezentă în mentalul colectiv, ci
senzația că nu poți fi înțeles. Iar paradoxul situației e cu atât
mai mare cu cât Ungaria împărtășește o oarecare unitate
culturală și de mod de viață cu țările vecine. Desigur, utilizarea
limbii engleze de către tinerele generații atenuează acest
sentiment de izolare.
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