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DEMOCRAÞIILE NU CRESC ÎN COPACI � ELE ÎNCEP CU ALEGERI LIBERE ªI CORECTE!

Buletin informativ

Moldova

MUSCA ªI CÃCIULA

În numãrul 5 (9), august 1999 al revistei oamenilor de afaceri din Republica Moldova,
OBSERVATOR ECONOMIC, dl Valeriu Reniþã, primar de Suruceni, îºi continuã o

mai veche pledoarie în favoarea instaurãrii unui regim autoritar în Moldova. Primul
gospodar al Surucenilor explicã de ce crede cã þara poate fi scoasã din crizã doar de un
�þar bun� sau, mai pe ºleau spus, de un dictator luminat.

Asemenea opþiune este o chestiune ce îl priveºte personal pe dl Reniþã. Numai cã
Domnia sa simte nevoia sã mã amestece în �lovitura de catifea� cu care cocheteazã
afirmînd cã l-aº fi fãcut praf pentru o asemenea opþiune politicã într-un numãr al buletinului
nostru informativ. Tot ce scriam
(Vocea Civicã, volumul 4, Nr.6
(21), noiembrie-decembrie 1998)
era: �Cu atît mai surprinzãtoare
este teoria, susþinutã chiar de
lideri ai presei independente,
pledînd pentru instaurarea unei
dictaturi� cumsecade în
Moldova.� Atît � fãrã nume ºi fãrã
a intra în detalii. Dar, musca nu
se simte bine pînã nu atrage
singurã atenþia cã se aflã pe
cãciulã, de unde ºi cunoscuta
vorba româneascã.

Cã dl Reniþã considerã cã �la
dragostea neprefãcutã de þarã�
trebuie raportate, aºa, otova, �atît
credinþa într-un dictator bun ºi
înþelept, cît ºi cea de democraþie�
este iarãºi o mãrturisire ce îl
priveºte personal. Ce mã face sã
fiu mai mult decît atent la modul în care îºi �conceptualizeazã� de data aceasta demersurile
ideologice dl Reniþã este faptul cã publicaþia în care îºi asumã asemenea idei apare cu
sprijinul financiar al Fundaþiei Euroasia ºi al USAID. Contribuabil american fiind, mã simt
uºor stînjenit sã vãd cã banii plãtiþi de mine drept impozite cãtre stat sînt folosiþi ºi pentru
pledoarii în favoarea dictaturilor. Dacã nu mã înºel, dl Reniþã a beneficiat ºi de o
substanþialã cãlãtorie de studii în Statele Unite. Nu cred în exportul  ºi importul de
democraþie, dar, parcã aº spune cã spre a descoperi paradigma salvatoare a �dictatorului
luminat� nu era nevoie de traversat Atlanticul. Slavã Domnului, la Chiºinãu se poate
suge, în continuare ºi confortabil, la þîþa unor dictaturi cu �chip uman�.

Deºi un parlamentar nu are dreptul pe timpul mandatului la alte venituri decît
indemnizaþia rerspectivã, pe cînd candida pentru Parlament dl Reniþã afirma cam
imprudent cã întenþioneazã sã renunþe la indemnizaþia de parlamentar. Tot ce a obþinut
cu o asemenea campanie electoralã a fost 0.183% din votul alegãtorilor. Sper cã primarul
de Suruceni nu va fi surprins niciodatã în mîna dreaptã cu biciul ºi în mîna stîngã cu
felinarul, doar pentru a ne convinge cît de sincer crede în soluþia �dictatorului luminat�.
Nu atît ideile dlui Reniþã pun pe gînduri, ci tocmai sinceritatea lor.

La Mulþi Ani ºi Sãrbãtori fericite tuturor!
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Interviu cu N. Televco

Vocea Civicã: Stimate dle. Televco,
în perioada 6-8 octombrie a.c., aþi
participat la conferinþa anualã a
Asociaþiei funcþionarilor electorali din
Europa Centralã ºi de Est (ACEEEO)
din Bratislava. Care au fost principalele
teme de discuþie din cadrul acestei
conferinþe?

Nicolae Televco:  Înainte de a vã
rãspunde la întrebare aº vrea sã fac un
scurt istoric privind ACEEEO ºi scopurile
ei. Acum opt ani, þãrile Europei Centrale
ºi de Est au iniþiat un amplu proces de
instituþionalizare a unor alegeri libere ºi
oneste pe baza sistemului pluripartit.
Conºtienþi de lipsa comunã de
experienþã în acest domeniu ºi sub
aspect teoretic, ºi sub aspect practic,
funcþionarii electorali din þãrile respective
au hotãrît sã se întîlneascã în perioada
30 iulie-2 august 1991 în Budapesta, în
cadrul unui simpozion consacrat
sistemelor electorale din aceastã
regiune. Organizat cu sprijinul IFES ºi
Biroului Electoral Naþional din Ungaria,
simpozionul a fãcut posibilã iniþierea
unor discuþii periodice ºi extrem de utile
între funcþionarii electorali din Europa
Centralã ºi de Est ºi diverºi experþi
electorali occidentali cît priveºte
dificultãþile ce stau în calea organizãrii
ºi desfãºurãrii unor alegeri libere ºi
corecte în regiune. Atunci în 1991
reprezentanþii oficiali ai Albaniei,
Bulgariei, Cehoslovaciei, Ungariei,
Poloniei ºi Iugoslaviei au elaborat ºi
semnat un protocol comun care
prevedea crearea unui organism
regional al funcþionarilor publici
(ACEEEO). Mai tîrziu, acest protocol a
fost semnat ºi de Estonia, Letonia,
Lituania, Ucraina, Kazahstan, Mace-
donia, Croaþia, Rusia, Moldova etc.
Principalele obiective ale ACEEEO au

fost declarate urmãtoarele: stimularea
cooperãrii internaþionale, sprijinirea
democraþiei prin asigurarea inviolabilitãþii
drepturilor electorale etc.

Aº vrea totodatã sã mulþumesc pe
aceastã cale fundaþiilor IFES ºi Soros-
Moldova care au sprijinit financiar
cãlãtoria mea la Bratislava.

Tema principalã a conferinþei a fost
Un deceniu de democraþie: rolul
educaþiei în realizarea dreptului de vot.
Cu alte cuvinte, ce poate fi fãcut pentru
a-i determina pe cetãþeni sã participe
mai activ la guvernarea þãrii prin alegeri,
deoarece în ultimii ani s-a constatat cã
un procent tot mai mic de cetãþeni
participã la alegeri atît în þãrile cu
puternice ºi vechi tradiþii democratice,
cît ºi în cele aflate în tranziþie spre o
democraþie autenticã. O problemã
aparte este participarea tineretului la
alegeri. ªtim cu toþii cã numãrul tinerilor
care participã la alegeri este foarte mic
ºi nu numai la noi. Aceasta este o situaþie
paradoxalã, pentru cã tocmai ei ar trebui
sã fie cei mai cointeresaþi în a fi cît mai
activi ºi a-i vota pe cei care, în viziunea
lor, le-ar putea garanta un viitor cît mai
acceptabil în condiþiile în care ne aflãm
azi. Prin contrast, pensionarii sînt foarte
activi, voteazã în masã ºi reiese cã ei,
prin votul lor, hotãrãsc soarta alegerilor.
Sã luãm drept exemplu recentele alegeri
prezidenþiale din Ucraina. Preºedintele
Kucima a înþeles cã tineretul este un
fragment important al electoratului ºi a
încercat sã se apropie cît mai mult de el
în campania electoralã. Kucima ºi
personalul sãu electoral au organizat
numeroase manifestãri legate de ºi
pentru tineret. În cele din urmã Kucima
a fost acela care a cîºtigat alegerile.
Experþii susþin cã tineretul a fost mult mai
activ în cel de al doilea tur de scrutin
datoritã manifestãrilor de care am vorbit.

Un deosebit interes a prezentat
pentru mine expoziþia de echipament ºi
noi tehnologii electorale la care au
participat diferite firme producãtoare de
aparate pentru computerizarea
proceselor electorale. Ar fi un lucru
extraordinar sã obþinem mijloacele
necesare pentru a aplica asemenea
tehnologii ºi la noi. Ele deja se aplicã în
numeroase þãri ºi au drept scop
soluþionarea multor probleme legate de
numãrarea  voturilor ºi computerizarea
listelor de alegãtori - o problemã acutã
pentru Moldova, pentru cã sistemul
nostru actual de evidenþã a populaþiei

nu face faþã realitãþilor. Din cîte ºtim, mulþi
cetãþeni nu au nici mãcar buletine de
identitate. Anume la alcãtuirea listelor de
alegãtori se comit cele mai multe fraude.

VC: Ce rol îi revine educaþiei civice
în formarea cetãþenilor ºi popularizarea
drepturilor electorale?

NT: Un rol substanþial în determi-
narea cetãþenilor de a participa mai activ
la alegeri îl poate juca educaþia civicã.
Aceastã înseamnã cã este deosebit de
necesar sã se elaboreze un program
amplu de educaþie civicã pentru cetãþeni.
În urma acestui program cetãþenii trebuie
sã ºtie mai bine nu numai drepturile lor,
ci ºi modul în care ele trebuie exercitate.
Cetãþenii trebuie sã înþeleagã cã
alegerile au o importanþã majorã pentru
fiecare din ei.  Astfel, educaþia civicã
trebuie începutã chiar din ºcoalã cu atît
mai mult cu cît existã aceastã posibilitate
la ora actualã. Sã luãm drept exemplu
secþiile de votare. Unde, de regulã,
acestea sînt plasate? În ºcoli. Ce ar
împiedica cadrele pedagogice sã
organizeze pentru elevi excursii la secþiile
de votare, sã le arate pe viu cum decurge
procesul de votare, sã le explice ce
înseamnã cabinã de votare, cum intri,
cum ieºi, cine are dreptul sã voteze, cine
nu, cum se completeazã buletinul de vot
etc.,? Din cîte vedem, învãþãtorii ar putea
fi un factor cheie în desfãºurarea
programelor de educaþie civicã.

Din cei 628 de primari aleºi în
alegerile locale din acest an, 182 sînt
învãþãtori de profesie. Din cei peste 6000
de consilieri - în consiliile judeþene,
orãºeneºti, municipale, sãteºti, comu-
nale - aleºi în aceleaºi alegeri locale, mai
mult de o treime sînt pedagogi. Din cei
peste 20.000 de membri ai consiliilor ºi
birourilor electorale responsabile de
organizarea alegerilor respective în
teritoriu foarte mulþi  au fost pedagogi.

Este clar cã una din cele mai
importante pãrþi ale acestui program
trebuie sã fie adresatã în primul rînd
tineretului din instituþiile de învãþãmînt de
toate nivelele. Trebuie sã se organizeze
diferite olimpiade privind cunoaºterea
drepturilor ºi obligaþiilor cetãþeanului în
ºcoli. De asemenea, mass mediei le
revin un rol deosebit în procesul de
educaþie civicã a populaþiei.

VC: Vã mulþumim. �
18 noiembrie 1999, Chiºinãu.

�educaþia civicã trebuie începutã
chiar din ºcoalã�
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Interviu cu  A. Niculita

� nici nu este necesar sã
coordoneze cineva anume

sectorul trei�
Vocea Civicã: Stimatã drã Aliona

Niculiþã, în perioada 4-6 noiembrie
a.c. Centrul CONTACT a organizat
a doua ediþie a Forumului Orga-
nizaþiilor Neguvernamentale din
Moldova. Vã rugãm sã explicaþi
cititorilor noºtri ce înseamnã un
asemenea forum, care sînt scopurile
ºi structura lui.

Aliona Niculiþã: În viziunea
noastrã forumul  înseamnã o
întrunire a organizaþiilor neguverna-
mentale (NGO-uri) din þarã, o întîlnire
de o importanþã majorã între
reprezentanþii lor ºi cei ai admi-
nistraþiei publice, sectorului de
afaceri, finanþatorilor, în cadrul cãreia
participanþii discutã ºi analizeazã
problemele cu care se confruntã
societatea civilã, posibilitãþile de
colaborare între cele trei sectoare,
precum ºi posibilitãþile  de finanþare
a iniþiativelor, proiectelor elaborate de
cãtre NGO-uri.

Forumurile se organizeazã
practic în toate þãrile dezvoltate,
inclusiv în cele din Europa Centralã
ºi de Est, ca de exemplu, în Polonia,
Ungaria, România etc. Cît priveºte
iniþiativa organizãrii unui forum al
organizaþiilor neguvernamentale la
noi în Moldova, ea  a venit prin filiera
româneascã, sau mai bine-zis, prin
Centrul de asistenþã pentru
organizaþiile neguvernamentale
CENTRAS din România ºi dl. Dorin
Tudoran, directorul biroului Fundaþiei
Internaþionale pentru Sisteme
Electorale din Moldova (IFES-
Moldova). Organizarea unui ase-
menea forum a fost prevãzutã în
proiectul de creare a Centrului
CONTACT, proiect elaborat în 1995
la iniþiativa fundaþiei SOROS-
Moldova în colaborare cu CENTRAS
ºi IFES-Moldova. Proiectul respectiv
a fost finanþat de cãtre SOROS-
Moldova ºi Programul TACIS pentru
democraþie.

La ora actualã, în Moldova sînt
înregistrate peste 1400 ONG-uri.

Evident cã nu orice ONG îºi poate
permite sã participe la un asemenea
forum. ONG-urile doritoare de a
participa la forum au trebuit sã îndep-
lineascã douã condiþii: 1) comple-
tarea unui formular de participare
unde urmau sã indice domeniul de
activitate în care se încadra profilul
lor; 2) prezentarea unor studii,
materiale sau proiecte de succes
pentru a ilustra activitatea lor ºi
rezultatele ei. Noi am efectuat
împreunã cu un consiliu consultativ
o selectare pe domenii a participan-
þilor la  forum, bazîndu-ne pe aceste
formulare ºi materiale (anul acesta
am avut 9 domenii de activitate).

De regulã, un asemenea forum
dureazã trei zile. În prima zi se
abordeazã ºi se discutã pe larg în
ºedinþa în plen problemele generale
principale cu care se confruntã
sectorul neguvernamental, precum ºi
probleme specifice domeniilor de
activitate ale ONG-urilor. În cea de a
doua zi aceleaºi probleme (legislaþia
care reglementeazã activitatea
ONG-urilor, finanþarea ºi impozitarea
lor, etc.) se discutã amãnunþit atît în
atelierele de lucru, cît ºi în ºedinþele
în plen. Tot în a doua zi, participanþii
formuleazã diverse propuneri ºi
prioritãþi legate de domeniile de
activitate ale ONG-urilor. În cea de a
treia zi, participanþii discutã proble-
mele legate de parteneriat ºi
colaborare internaþionalã, rezoluþiile
ºi rezultatele finale ale forumului.

VC: Care sînt deosebirile
principale între prima ediþie a
forumului ºi a doua?

AN: Existã o deosebire esenþialã
între cele douã ediþii. Prima a fost
organizatã în întregime de cãtre
CONTACT. Numai centrul nostru a
fost acela care s-a ocupat de
invitarea participanþilor, identificarea
ºi punerea în discuþie a principalelor
subiecte de discuþii. ONG-urile nu
s-au implicat activ în procesul de

organizare a primului Forum al ONG-
urilor din Moldova, l-au privit mai mult
ca pe o activitate a Centrului
CONTACT decît ca pe un eveniment
major al întregii societãþi civile. Ceea
ce ne-a reuºit nouã în aceºti doi ani
de la organizarea primei ediþii a
forumului naþional este faptul cã am
convins ONG-urile cã a discuta
problemele sectorului trei, sau
problemele sociale majore, nu este
apanajul unei organizaþii oarecare.
Forumul trebuie sã constituie o
acþiune comunã a întregului sector
neguvernamental. Cu cît ONG-urile
vor participa mai activ la organizarea
forumului, cu cît mai gîndite ºi mai
clar formulate vor fi propunerile lor
privitoare la soluþionarea problemelor
societãþii civile, cu atît mai benefice
pentru noi toþi vor fi eforturile lor, cu
atît mai energic ele vor miºca
întreaga societate înainte.

Bineînþeles, cele trei zile de
desfãºurare a celei de a doua ediþii
a forumului a reprezentat doar �vîrful
aisbergului�. Ele au fost precedate de
o jumãtate de an de muncã intensã
de pregãtire la care au participat
peste 200 ONG-uri. În acest rãstimp
ele au format grupuri de lucru pe
diferite domenii de activitate care
s-au întrunit periodic pentru a discuta
diferite probleme organizatorice ºi nu
numai, pentru a formula anumite
propuneri etc. De exemplu, grupul de
lucru pe probleme juridice a reuºit sã
elaboreze în perioada respectivã
niºte propuneri concrete de îmbunã-
tãþire a legislaþiei care reglementeazã
activitatea ONG-urilor. Într-un cuvînt,
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dupã prima ediþie a forumului ONG-
urile au devenit mai active, au
început sã colaboreze mai intens
între ele ºi cu diferiþi parteneri ºi
organisme locale sau internaþionale.
Acest lucru a fost cel mai important.

O altã deosebire ar fi faptul cã la
recentul forum a fost creat un grup
special de reprezentanþi ai diferitor
ONG-uri (numit Consiliu) care se va
ocupa de aplicarea rezoluþiilor
adoptate la forum. Nu este vorba aici
de un grup  care sã coordoneze
într-un fel sau altul activitatea
sectorului trei. De altfel, nici nu este
necesar sã coordoneze cineva
anume sectorul trei.

Aº mai vrea sã menþionez aici cã
în cadrul celei de a doua ediþii a
forumului a fost organizat primul tîrg
al ONG-urilor din Moldova unde
peste 50 ONG-uri au avut posibi-
litatea sã-ºi expunã propriile standuri
care sã ilustreze activitatea lor.

Cred cã este necesar ca în fiecare
an sã se organizeze forumul naþional
al ONG-urilor. S-ar putea ca la
urmãtoarele ediþii ale forumului sã
participe mai puþine ONG-uri - cu cît
mai multe ONG-uri participã, cu atît
mai mari sînt cheltuielile ºi cineva
trebuie sã le suporte. CONTACT
intenþioneazã sã acorde mai multã
atenþie calitãþii ºi nu cantitãþii. La
Forum urmeazã sã participe cele mai
active ºi puternice ONG-uri. Tot-
odatã, sînt de pãrerea cã ONG-urile
participante trebuie sã achite o taxã
de participare aºa cum se pro-
cedeazã  în toatã lumea. Aceasta nu
înseamnã cã taxa de participare
trebuie sã fie aceeaºi pentru toate
organizaþiile participante, pentru cã
mãrimea ei va depinde de bugetele
lor anuale. Trebuie sã învãþãm sã
gãsim resurse proprii pentru
asigurarea activitãþilor noastre.
Nimeni din afarã nu o va face pentru
noi tot timpul. Doar astfel putem
deveni un sector trei puternic,
dezvoltat, independent etc.

Cred cã ar fi un lucru foarte bun
ºi util, dacã vom reuºi sã organizãm
ºi forumuri regionale, ºi forumuri pe
domenii de activitate. Drept exemplu
pot servi organizaþiile ce activeazã
în domeniul ecologic. Asemenea
forumuri regionale ºi pe domenii de

activitate ar putea precede forumul
naþional.

VC: Care au fost rezoluþiile celei
de a doua ediþii a forumului ºi cine
se va ocupa de promovarea ºi
aplicarea lor?

AN: Aºa cum am menþionat
anterior, CONTACT-ul a organizat
ultima ediþie a forumului în cola-
borare cu diferite ONG-uri care au
format un consiliu. Forumul a
împuternicit acest consiliu sã aplice
rezoluþiile. În general, s-au purtat
numeroase discuþii pe marginea
numelui acestui consiliu. Mulþi
propuneau ca acesta sã fie numit
fie �Consiliu coordonator�, fie
�Consiliu consultativ�. Au fost chiar
voci care susþineau pînã ºi
instituþionalizarea acestui consiliu.
În cele din urmã, s-a hotãrît ca
acesta sã fie numit pur ºi simplu
Consiliu, fãrã calificative, pentru cã
în privinþa lor nu se putea ajunge
nicidecum la un numitor comun.
Oricum, acest Consiliu nu poate
nicidecum ºi nici nu este în drept sã
coordoneze activitatea sectorului
trei, ci se va ocupa în exclusivitate
de promovarea ºi aplicarea rezolu-
þiilor. Cît priveºte rezoluþiile foru-
mului, ele pot fi clasificate în
generale ºi pe domenii de acti-
vitate. Prima categorie de rezoluþii
priveºte toate ONG-urile, cealaltã se
referã la probleme specifice diferitor
domenii de activitate. Eu cred cã
cele mai importante rezoluþii
adoptate în cadrul forumului au fost
cele privitoare la transparenþa
activitãþilor ONG-urilor ºi elaborarea
unui Cod deontologic al ONG-urilor.
De elaborarea lui se va ocupa
Consiliul care urmeazã sã-l prezinte
apoi ONG-urilor pentru discuþii. Este
posibil ca el sã fie adoptat fie la
urmãtoarea ediþie a forumului, fie
mai înainte.

VC: Sînt conºtiente ONG-urile
locale cã într-o bunã zi �robinetele�
internaþionale s-ar putea sã se
închidã ºi cã e nevoie ca ele sã
identifice surse locale de finanþare?
Ce întreprind ele în aceastã
privinþã?

AN: Da, eu cred cã ele sînt
conºtiente de acest lucru. Despre
aceasta s-a discutat mult ºi la forum.
De aceea, acordãm o atenþie sporitã
parteneriatului dintre sectorul trei ºi
cel de afaceri. Al doilea partener
important în acest sens este statul.
Prin stat înþeleg aici administraþiile
publice locale ºi - de ce nu? - anumite
programe guvernamentale. ONG-
urile trebuie sã înveþe a convinge
oamenii de afaceri, în special pe cei
locali, sã �investeascã� în sectorul trei
ºi sã îl sprijine. În acest context,
profesionalismul ºi corectitudinea
ONG-urilor vor juca un rol extrem de
important. Este clar cã oamenii de
afaceri sînt interesaþi în primul rînd
de profit, dar ONG-urile trebuie sã
ºtie a-i convinge cã într-o þarã bîntuitã
de haos ºi fãrãdelege, unde
societatea civilã e mai mult o dorinþã
decît realitate, ei ar putea sã-ºi piardã
mai devreme sau mai tîrziu atît
profitul, cît ºi capitalul.  De altfel,
centrul CONTACT pregãteºte pentru
anul viitor o serie de seminarii în
cadrul cãrora aceastã problemã va
fi discutatã ºi analizatã în detaliu.
Adevãrul este cã numeroase ONG-
uri, în pofida conºtientizãrii faptului
cã finanþãrile din afarã se vor sfîrºi,
nu se prea gîndesc la viabilitatea lor
ulterioarã. Cred cã aici e vorba ºi de
o greºealã de strategie a organi-
zaþiilor finanþatoare care îºi desfã-
ºoarã activitatea în Moldova. Trebuie
sã admit, însã, cã în Moldova
activeazã destule ONG-uri puternice
ºi profesioniste care ar fi capabile sã
facã faþã unor bugete destul de mari,
de la 5000 pînã la 50 000 dolari SUA.
Cu toate acestea, marea majoritate
a ONG-urilor din Moldova sînt mici
ºi activeazã mai mult pe plan local ºi
regional, de aceea nu cred cã ele ar
putea - cel puþin la ora actualã - sã
facã faþã unor bugete mari.

VC: Vã mulþumim.�

30 noiembrie 1999, Chiºinãu.
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Sfîrºitul celui de al doilea mileniu
a pus omenirea în faþa proble-

mei tranziþiei cãtre o nouã ºi stabilã
strategie de dezvoltare care sã
coreleze armonios interesele Omului
ca subiect al procesului de dezvoltare
a diferitor grupuri sociale (actori
sociali), a societãþii luatã în ansamblu,
ºi a planetei Pãmînt ca loc de trai al
omenirii.

Dezvoltarea civilizaþiei a ajuns la
un nivel  cînd o þarã, indiferent de
poziþia ei geograficã,
potenþialul ei uman ºi
intelectual, economia ºi
sfera ei socialã, indiferent
de voinþa ei, se aflã
inclusã în procesul mon-
dial de globalizare în care
rolurile principale aparþin
statelor celor mai dezvol-
tate din punct de vedere
economic ºi politic. În
celãlalt proces, paralel,
numit de integrare, o þarã
anumitã este inclusã
numai atunci cînd forþele
ei sociale ºi structurile ei
de stat ajung la o înþe-
legere comunã a proce-
selor interne ºi externe,
cînd þara, ca un tot întreg,
îºi propune drept scop de
a deveni în secolul 21 un partener cu
drepturi egale al þãrilor puternic
dezvoltate. De faptul cît de bine
înþelege þara datã procesele respec-
tive, cît de activ se implicã ea în ele,
depinde soarta ei  pe mulþi ani înainte,
precum ºi a generaþiilor ei viitoare. Pe
scena teatrului mondial se dã acelaºi
spectacol al vieþii ºi fiecare þarã se
confruntã inevitabil cu legendara
întrebare hamletianã: �A fi, sau a nu
fi�. Dreptul de a intra în joc îl au toþi,
dar nu fiecare îºi poate juca propriul
rol. Rãspunsul la întrebarea
hamletianã fiecare þarã este nevoitã
sã-l gãseascã în mod independent.
Procesul de globalizare se dezvoltã
spontan ºi, ca de obicei, rezultatele
lui sînt pozitive pentru unii participanþi
ºi fireºte negative pentru cei �rataþi�.
Ce înseamnã asta? Asta înseamnã
cã sãrãcia va creºte implacabil în
þãrile �ratate� ºi sute de milioane de
oameni vor fi �excluºi� din viaþa

socialã activã. Modelul expansiv de
dezvoltare, bazat pe posibilitãþile de
satisfacere a necesitãþilor �miliardului
de aur� din toatã populaþia omenirii,
pe problemele interioare ale multor
þãri  ºi crizele economice, financiare
regionale, laolaltã cu consecinþele
impactului colosal pe care  l-a avut
procesul de dezintegrare a spaþiului
sovietic, au creat premizele unei noi
crize globale. Preºedintele Bãncii
Mondiale, James D. Wolfenson, a

formulat la sfîrºitul anului 1998
caracteristicile acestei crize în felul
urmãtor : �Trebuie sã recunoaºtem cã
la orizont se întrevãd noi crize mari.
Criza demograficã mondialã în urma
cãreia populaþia planetei se va mãri
în urmãtorii 25 ani cu 3 miliarde
oameni. Criza resurselor mondiale de
apã potabilã în urma cãreia 3 miliarde
de oameni vor duce lipsã de ea în
jurul anului 2025. Criza urbanizãrii
care înseamnã cã populaþia oraºelor
se va întrei în apropiaþii 30 ani. În jurul
anului 2020 douã treimi din populaþia
Africii va locui în oraºe unde astãzi,
cel puþin, nu se înregistreazã absolut
nici o creºtere economicã. Criza
alimentarã care înseamnã cã
producþia alimentarã trebuie sã fie
dublatã în urmãtorii 30 ani. Toate
aceste crize nu înseamnã altceva
decît o o crizã globalã -  a întregii
omeniri. Nici þãrile puternic dezvoltate
nu vor fi capabile sã o evite. Ea nu va

putea fi depãºitã cu succes, dacã noi
nu vom fi capabili sã soluþionãm prob-
lema fundamentalã a interdepen-
denþei dintre lumea �dezvoltatã� ºi cea
�aflatã în curs de dezvoltare� ºi nu
vom aborda raþional ºi din diferite
perspective atît dezvoltarea, cît  ºi
depãºirea situaþiilor de crizã majorã
cu eforturi comune ºi luînd în
consideraþie  aspectele financiare,
sociale, politice, instituþionale,
culturale ºi ecologice ale vieþii

sociale.�
Însã, cei sãraci nu pot

aºtepta pînã vor fi gãsite
soluþiile respective, pînã se
discutã arhitectura finan-
ciarã globalã, încercîndu-se
sã se înþeleagã urmãtorul
fapt: criza umanã ne
priveºte pe toþi. În aceste
condiþii, Moldova, un stat
mai mult decît tînãr potrivit
standardelor moderne de
civilizaþie, care a reuºit deja
sã devinã cea mai sãracã
þarã din Europa,  trebuie sã-
ºi determine calea de
dezvoltare, sã gãseascã
forþele ºi resursele nece-
sare pentru a asigura
cetãþenilor sãi un viitor
demn.

Încã pe vremurile Noii Politici
Economice a tinerei puteri sovietici
cunoscutul personaj Ostap Bender
obiºnuia sã spunã: �Salvarea celor
care se îneacã este treaba lor ºi
numai a lor�. În 1998 acest principiu
a fost formulat de vicepreºedintele
Bãncii Mondiale, E. Stiglitz, în felul
urmãtor: �Dacã au nevoie de o politicã
vitalã, þãrile aflate în curs de
dezvoltare ºi cele cu economii în
tranziþie trebuie sã o elaboreze în mod
independent� (revista �Transfor-
marea�, vol.9, nr. 3, pag.5). Însã, la
elaborarea acestei politici þãrile
respective trebuie sã ia în consi-
deraþie  experienþa mondialã în
alcãtuirea strategiilor de dezvoltare ºi
modalitãþile de a le realiza. Care sînt
obiectivele concepþiilor moderne
privind dezvoltarea societãþii?
Urmãtoarele: 1) ridicarea nivelului de
trai, inclusiv îmbunãtãþirea sistemelor
de protecþie a sãnãtãþii ºi învãþãmînt

TRANSFORMAREA SOCIETÃÞII ªI SECTORUL TREI
Boris ªteinman

Javier Romero
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(nu numai creºterea produsului intern
brut); 2) conservarea resurselor
naturale ºi protecþia mediului ambiant;
3) de roadele dezvoltãrii trebuie sã
se bucure în mod egal toate cate-
goriile sociale, nu numai �crema�
societãþii; 4)  cetãþenii trebuie sã aibã
posibilitatea de a influenþa ºi participa
în diferite feluri la procesul de luare a
deciziilor care le pot afecta viaþa. O
nouã concepþie asupra dezvoltãrii
societãþii presupune ºi un nou prin-
cipiu de formare a �echipei� care se
va ocupa de aplicarea ei. Obiectivele
menþionate mai sus pot fi atinse, dacã
toþi actorii sociali îºi vor uni în acest
scop eforturile ºi vor înþelege cã nu
existã altã ieºire decît colaborarea
fructuoasã dintre sectoare.

Existã cîteva probleme legate de
dezvoltarea societãþii în soluþionarea
cãrora societatea civilã poate fi un
partener cheie. În condiþiile de
transformare a societãþii, schimbãrii
sociale ºi a mentalitãþii individuale,
sectorul neguvernamental îi ajutã pe
oameni sã  se implice conºtient ºi
responsabil în procesul de elaborare
a programului de acþiuni. Pe parcursul
perioadei de tranziþie reprezentanþii
sectorului trei care au participat activ
la procesele de transformare a
societãþii, au reuºit sã însuºeascã noi
tehnologii ale vieþii sociale ºi au
cãpãtat o anumitã experienþã de lucru
în ceea ce priveºte regulile noului
sistem. Organizaþiile neguverna-
mentale reprezintã acea forþã realã
(chiar dacã aceasta nu este prea
mare) care ar putea promova ºi
contribui la consfinþirea unor noþiuni
ca �drepturile omului, democraþie,
cetãþean, justiþie socialã, piaþã,
privatizare ºi concurenþã, interese
sociale ºi parteneriat social�. Sectorul
trei reface sistemul distrus al
comunicãrilor sociale ºi stabileºte
legãturi sociale între parteneri
aparþinînd unor sectoare diferite ºi-i
determinã sã ia în consideraþie ºi sã
respecte interesele societãþii. Anume
el este acela care pentru a contribui
la soluþionarea crizelor sociale
apeleazã la experienþa internaþionalã
ºi determinã statul sã-ºi foloseascã
resursele naturale, capitalul uman ºi
social, pe baza tehnologiilor sociale
ºi de producþie aprobate de cãtre
comunitatea internaþionalã.

Restabilirea legãturilor sociale,
sau mai bine-zis a sistemului de

comunicãri sociale, este posibilã doar
pe baza formulãrii clare ºi exacte a
unor scopuri majore care sã uneascã
societatea (ideea naþionalã). Aceasta
va crea o bazã realã pentru stimu-
larea activitãþii sociale a oamenilor.
Doar  eforturile lor energice îndreptate
în aceeaºi direcþie ar putea schimba
în cele din urmã situaþia în bine. O
asemenea abordare a problemei ar
putea constitui una din componentele
principale ale concepþiei �Moldova 21�
asupra dezvoltãrii stabile a þãrii.

Moldova se confruntã cu un numãr
de probleme specifice ce þin de timp
ºi istorie. Ea trebuie sã înveþe sã le
rezolve perseverent ºi metodic.
Aceste probleme sînt urmãtoarele:

· Identificarea - fiecare om îºi
determinã raporturile ºi atitudinile  faþã
de societate ºi stat, ºi înþelege
responsabilitatea sa faþã de sine
însuºi ºi þarã;

· Integritatea - teritoriile, socie-
tatea ºi þara trebuie sã fie considerate
ca un tot întreg, cu problemele, locul
ºi rolul ei specific în aceastã lume;

· Integrarea - miºcarea consec-
ventã a þãrii în direcþia realizãrii
scopurilor pe care ºi le-a propus,
participãrii active ºi plenare la
procesele globale, îmbunãtãþirii ºi
consolidãrii rolului sãu socio-
economic internaþional.

Rezolvarea complexã a acestor
probleme o reprezintã procesul de
formare a societãþii ºi statului
moldovenesc ca parte integrantã a
comunitãþii internaþionale civilizate din
secolul 21. Edificarea comunitãþii
moldoveneºti este o parte compo-
nentã a concepþiei cu privire la
dezvoltarea stabilã a þãrii.

O condiþie importantã pentru
soluþionarea acestor probleme este
dezvoltarea sistemului comuni-
caþional (ºi sub aspect tehnic, ºi sub
aspect uman) în conformitate cu
cerinþele secolului 21 astfel încît
acesta sã poatã face faþã nivelului
modern de schimburi informaþionale,
de cunoºtinþe, experienþã ºi de
formare a unui spaþiu cultural prin
sistemele de învãþãmînt ºi de
protecþie a sãnãtãþii, precum ºi prin
crearea unor tehnologii noi ºi efective
de producþie ºi a diferitor servicii.

Elaborarea ºi aplicarea unui
program de dezvoltare stabilã
�Moldova 21� trebuie sã se bazeze
pe posibilitãþile subiecþilor reali ai vieþii

economice ºi sociale a þãrii.
Dobîndirea experienþei practice ºi
elaborarea diferitor scheme de
realizare a prevederilor conceptuale
ale programului respectiv pot fi
efectuate cel mai bine prin intermediul
proiectelor pilot care se aplicã în
diferite etape ale programului. De
aceea, propun ca în cadrul progra-
mului �Moldova 21� sã se elaboreze
un proiect de creare a reþelei SD-
Community Building Net (Reþeaua de
edificare a comunitãþii).  Crearea unei
asemenea reþele înseamnã formarea
unor noduri de bazã pentru
dezvoltarea stabilã la nivel local,
regional ºi naþional sub forma unor
cluburi, centre, consilii ºi grupuri
speciale. Scopul principal al reþelei
este contactul permanent al populaþiei
cu puterea localã, colaborarea tuturor
sectoarelor la nivel local în solu-
þionarea complexã a problemelor
legate de ieºirea din crizã ºi de
dezvoltarea, construirea comunitãþilor
locale. Aceste structuri pot contribui
activ la realizarea scopului reformei
teritorial-administrative � resurse
economice suficiente la nivel local ºi
consolidarea puterilor locale. Astfel,
oamenii vor putea sã se mobilizeze
pentru realizarea unor scopuri
comune pe care le poate înþelege
fiecare din ei. În acest proces de o
importanþã deosebitã este parti-
ciparea organizaþiilor neguverna-
mentale ºi micului business.

În cadrul programului trebuie
elaborate mai multe proiecte ºi este
foarte important sã se asigure
aplicarea fiecãruia din ele. Un drum
lung începe întotdeauna de la un pas,
fie ºi unul mic. ªi cineva trebuie sã
facã acest pas. Dezvoltarea þãrii este
un proces îndelungat de schimbare
a oamenilor ºi atitudinilor lor, de
apariþie, ca dintr-un haos aparent, a
unor structuri noi care ating un anumit
nivel de maturitate pentru a se
schimba din nou ºi aºa la nesfîrºit.
Aºa cum spunea Max Plank: �Ce este
nou apare drept  erezie ºi moare drept
adevãr�. Iar sarcina celor care
construiesc ºi schimbã societatea
este de a menþine organic procesul,
înþelegînd cã întregul este mai mult
decît suma tuturor pãrþilor care îl
alcãtuiesc.�
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Jurnalismul public nu este o
doctrinã oarecare, definitivatã,

sau un cod strict de conduitã, ci o
filosofie, aflatã în permanentã
dezvoltare, despre locul jurnalistului
în viaþa publicã.

Jurnaliºtii încearcã în zilele de
astãzi sã comunice mai bine ºi mai
eficient cu comunitãþile lor decît
înainte, încurajînd iniþiativele civice,
sau reflectînd în mass media eveni-
mentele politice prin organizarea unor
discuþii ºi dezbateri publice.  Astfel,
numeroase ziare s-au îndepãrtat de
rolul strict de simplu observator, încer-
cînd sã determine direcþia evoluþiei
stãrii de lucruri din comunitãþile lor.

Jurnalismul bun presupune mai
mult decît doar jurnaliºti buni, un
public luminat, o bazã economicã
puternicã ºi o legislaþie care sã
asigure libertatea cuvîntului în fapt.
Pentru cã, de exemplu, fãrã un public
activ ºi dinamic din punct de vedere
politic, nici cea mai orientatã spre
public presã nu va capabilã sã-ºi
îndeplineascã misiunea cum se
cuvine. Astfel, implicarea oamenilor
în abordarea ºi rezolvarea proble-
melor comunitãþii lor, interesul lor faþã
de discuþiile ºi luptele politice, dorinþa
lor de a abandona rolul de spectator
ºi de a se comporta ca niºte adevãraþi
cetãþeni - toate acestea formeazã
capitalul civic pe care este edificatã
întreprinderea presei. A încerca sã
trãieºti în afara acestui capital, sã nu
ai grijã de el, nu înseamnã altceva
decît sã întinzi o cursã periculoasã
pentru jurnaliºti.

Publicul este ceva mai mult decît
o simplã piaþã informaþionalã, o
audienþã pentru spectacole, or un
eºantion pentru tot felul de sondaje
de opinii. Publicul se formeazã atunci
cînd noi ne sustragem chestiunilor
noastre personale ºi ne confruntãm
cu probleme obºteºti, sau unul cu altul
în dialogurile ºi discuþiile noastre.
Rãmîne la discreþia fiecãruia din noi
cînd sã se �sustragã� problemelor
personale pentru a atrage atenþia
celor comune. Într-o societate liberã
oamenii sînt liberi sã ignore treburile
obºteºti; ei se pot distanþa cu uºurinþã
de discuþiile ºi dezbaterile publice.
Într-o societate ocupatã este
întotdeauna dificil sã gãseºti timp -

sau probabil ºi motivaþia - de a te
implica activ în viaþa publicã.
Jurnaliºtii nu pot sã nu recunoascã
aceastã stare de fapt. �Publicul� - acel
cuvînt care constituie principalul
obiect al meseriei jurnaliºtilor - este
înþeles cel mai bine ca o �achiziþie� a
jurnalismului bun ºi de succes - mai
degrabã un fel de rezultat, perfor-
manþã decît o anumitã audienþã pe
care o iei în consideraþie înainte de a
te adresa. Bineînþeles, nu numai
jurnalismul singur, ci întreaga culturã
civicã, participã la atragerea oame-
nilor în viaþa publicã, le oferã un anu-
mit loc în procesul politic ºi îi încura-

jeazã sã-ºi dezvolte viziunile (ºi
abilitãþile) cetãþenilor unei þãri cu ade-
vãrat democratice. Aceastã culturã se
extinde mult dincolo de urna de votare
ºi ºedinþele consiliului municipal,
dincolo de discuþiile ºi �talk-show�-
urile politice ºi analizele diferitor
chestiuni guvernamentale. Ea existã
oriunde oamenii ajung sã abordeze
în comun problemele comunitãþii lor,
sã înveþe cum au soluþionat alþii
probleme similare înaintea lor ºi cum
sã-ºi expunã mai convingãtor opiniile
ºi punctele de vedere. De asemenea,
ea existã în atitudinile ºi respon-
sabilitãþile comune ale cetãþenilor, în
satisfacþia ºi conºtiinþa datoriei
îndeplinite pe care ei o au în urma
participãrii în viaþa publicã. Odatã cu
pierderea culturii civice dispare ºi
autoritatea ºi legitimitatea presei.

Jurnalismul public încearcã sã
previnã aceastã pierdere. Fãrã a se
vãita cã o asemenea culturã lipseºte,
sau fãrã a minþi cã ea existã, jurna-
lismul public trebuie sã-ºi asume
responsabilitatea de a contribui la
sprijinirea dezvoltãrii ei ºi chiar la

crearea ei. Spun �contribui�, pentru
cã aceastã sarcinã nu este doar a
jurnalismului public. De una singurã
presa nu este capabilã sã formeze o
atmosferã civicã ºi puþini cetãþeni (ºi
jurnaliºti) ºi-ar dori ca presa sã deþinã
o asemenea putere copleºitoare.
Întãrirea culturii civice este un obiectiv
legitim al presei, dar ºi o responsa-
bilitate primordialã a guvernelor,
instituþiilor de învãþãmînt, fundaþiilor,
grupurilor civice ºi asociaþiilor
obºteºti. Cu toate acestea, practi-
carea jurnalismului nu este lipsitã de
riscuri. Cele mai mari sînt urmãtoa-
rele: 1) implicarea excesivã în prob-

lemele privitoare la cultura civicã ºi
2) indiferenþa excesivã faþã de ea.

Cu siguranþã, jurnaliºtii nu sînt
niºte ingineri civici ºi misiunea lor nu
constã în a edifica comunitãþi civice
acolo unde îºi desfãºoarã activitatea.
Esenþa meseriei lor este de a observa
ºi relata (cît mai corect, prompt ºi
profesional) ºi ea presupune o
anumitã detaºare ºi atitudine neutrã
faþã de evenimentul, chestiunea etc.
în cauzã. De exemplu, declarînd sus
ºi tare cã nu este loialã nici unui partid
ºi nici unei ideologii, presa americanã
afiºeazã o independenþã agresivã
care este admiratã practic în toatã
lumea. Acest spirit independent,
consfinþit în lege, constituie una din
caracteristicile de bazã ºi distincte ale
jurnalismului american ºi ale politicii
americane în general, ceea ce nu
înseamnã cã acesta ar fi asigurat
împotriva oricãrei ameninþãri de
naturã politicã.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Public Journalism: Theory and Practice,
1994. Toate drepturile aparþin fundaþiei
Kettering. Traducere de Gabriel Mumjiev.)

JURNALISMUL PUBLIC ªI CULTURA CIVICÃ
Jay Rosen ºi Davis Merritt, Jr.
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Din ce în ce mai des, organi-
zaþiile neguvernamentale

(ONG-urile) colecteazã bani în diferite
þãri pentru a-i remite unor organizaþii
cu administraþii centrale (OAC) din
alte þãri. Dar cum pot fi oamenii siguri
ca OAC-urile vor folosi corect ºi onest
aceºti bani? La ora actualã se
elaboreazã un nou sistem interna-

þional de acreditare care sã fie bazat
pe monitorizarea activitãþilor ONG-
urilor ºi OAC-urilor ºi modului în care
acestea folosesc banii donaþi.

În ziua de astãzi reportajele
televizate sînt capabile sã aducã
direct în casele oamenilor imagini
înfiorãtoare ale tot felul de dezastre,
calamitãþi, epidemii, rãzboaie etc.
Profund emoþionaþi de aceste imagini,
oamenii rãspund cu generozitate la
apelurile ONG-urilor de caritate de a-i
ajuta pe sinistraþi. Dar în majoritatea
þãrilor puternic dezvoltate funcþio-
neazã sute de ONG-uri naþionale care
cautã fonduri pentru cauze nobile
naþionale ºi globale. Oricît de generos
ar fi publicul, ONG-urile trebuie sã
facã faþã unei concurenþe din ce în
ce mai înverºunate pentru a obþine
fondurile necesare ºi sã caute noi
modalitãþi de a le obþine.

ONG-urile mari au reacþionat în
douã feluri la înãsprirea concurenþei.
În primul rînd, ele au început sã
adopte metode tot mai sofisticate de
colectare a fondurilor. Telespectatorii
sînt una din þintele preferate ale unor
asemenea ONG-uri care au prizã la
ei ºi-i folosesc cu succes. Audienþe
de milioane pot fi sensibilizate prin
folosirea unor prezentatoare ºi perso-

CU OCHII PE ORGANIZAÞIILE NEGUVERNAMENTALE MULTINAÞIONALE
John Beishon

nalitãþi populare care modereazã
spectacolele de colectare a fondurilor.
Posibilitãþile de transferare electro-
nicã a banilor înlesnesc la maximum
colectarea donaþiilor bãneºti ºi nu
presupun nici pe departe proceduri
costisitoare.  Dar unele ONG-uri, mai
întreprinzãtoare, au mers ºi mai
departe. Ele   au fãcut totul ca sã se

transforme în niºte între-
prinderi globale. Ele au
devenit în consecinþã
organizaþii multinaþionale
non-profit ºi au început sã
colecteze bani în zeci de
þãri diferite deodatã. Majo-
ritatea lor, cum ar fi de
exemplu, �Save the
Children� (Salvaþii Copiii)
au început-o de la bazã
naþionalã, dar au devenit în
cele din urmã adevãrate
organizaþii internaþionale.

Reglementãrile
guvernamentale

Guvernele tind sã sprijine ONG-
urile ºi activitãþile de caritate.
Numeroase guverne încearcã sã
încurajeze finanþatorii prin faptul cã
donaþiile lor vor fi scutite de
impozitare. Pentru a menþine
încrederea publicã în ONG-uri - ceea
ce este pur ºi simplu esenþial pentru
asigurarea fluxului de donaþii -
guvernele încearcã sã se asigure cã
banii  vor ajunge numai la organizaþii
care au demonstrat cã nu vor abuza
de ei. De aceea, procesul de
colectare a banilor este în majoritatea
þãrilor puternic dezvoltate obiectul
unei supravegheri juridice. Adesea
autoritãþile fiscale sînt acelea care
stabilesc schemele de supraveghere
a fluxurilor bãneºti, modului în care
mijloacele bãneºti sînt distribuite ºi
folosite. Tot ele sînt adesea organele
oficiale care înregistreazã ONG-urile
pentru a le controla mai uºor. Cu toate
acestea, majoritatea guvernelor nu a
crezut cã este necesar de monitorizat
sau controlat în mod draconic modul
în care opereazã ONG-urile ºi
conteazã mai mult pe prevederile

juridice generale care reglementeazã
operaþiunile organizaþiilor comerciale.

Agenþiile naþionale de
monitorizare

Încrederea publicã în ONG-uri este
fundamentalã pentru succesul
colectãrii de fonduri destinate unor
acþiuni de caritate. Dacã în presã se
strecoarã informaþii despre abuzuri de
tot felul cît priveºte banii donaþi ONG-
urilor, procesul de colectare a banilor
este grav primejduit. Pentru a menþine
încrederea publicului ºi a reduce peri-
colul înºelãciunilor ºi  apelurilor fra-
uduloase, într-un numãr de þãri au fost
create organizaþii particulare ºi
semioficiale de monitorizare. La ora
actualã asemenea agenþii existã în
ºapte þãri europene, una în Canada
ºi cel puþin trei în SUA. Cîteva din ele
se bucurã de sprijin guvermamental,
iar ONG-urile care sînt privite �cu ochi
buni� de cãtre ele obþin drepturi ºi
beneficii importante, cum ar fi de
exemplu, licenþele de colectare de
bani în strãzi.

Una din cele mai vechi organizaþii
de acest fel este Biroul naþional pentru
informaþii privind activitãþile de caritate
din New-York care a fost creat în 1919
pentru ca autoritãþile ºi publicul sã fie
sigure cã banii donaþi veteranilor
rãzboiului din 1914-18 ajung la desti-
naþie.  În þãri ca Elveþia ºi Germania,
unde astfel de agenþii funcþioneazã de
zeci de ani, publicul are încredere în
judecata lor, iar ONG-urile care au
reuºit sã cîºtige încrederea lor, obþin
mai multe fonduri bãneºti. Fiecare din
aceste agenþii a elaborat propriile
standarde de evaluare a credibilitãþii
ONG-urilor. Standardele respective au
multe trãsãturi comune, cum ar fi de
exemplu, cerinþele pe care le impun
ONG-urilor în ceea ce priveºte
transparenþa financiarã ºi practicile
etice în colectarea banilor.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Keeping Tabs On Multinational NGOs,
revista Alliance, Building Resources For
The Community Worldwide, vol.4, nr. 3,
1999. Toate drepturile aparþin editorilor.
Traducere de Gabriel Mumjiev.)
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Fundaþia �Sabre�a fost creatã în 1969. Scopul ei de bazã este edificarea unor instituþii libere ºi
discutarea idealurilor ºi valorilor care stau la baza lor. La ora actualã fundaþia desfãºoarã un program
pentru finanþarea cãruia s-au alocat peste un milion de dolari. El constã în achiziþionarea ºi distribuirea
gratuitã de cãrþi ºi materiale didactice diferitor organizaþii ºi persoane din þãrile aflate în curs de dezvoltare
ºi în tranziþie cãtre o democraþie autenticã ºi economia de piaþã. Distribuirea cãrþilor are loc cu ajutorul
organizaþiilor neguvernamentale locale ºi internaþionale, bibliotecilor, universitãþilor, ºcolilor, spitalelor,
clinicilor, institutelor de cercetare ºi altor organizaþii similare. Ultima iniþiativã a fundaþiei este programul
�Servicii de tehnologii informaþionale ºi bibliotecã� al cãrui scop este asigurarea unui acces cît mai
mare a populaþiei din þãrile aflate în tranziþie  la reþeaua globalã Internet ºi tehnologii informaþionale
similare. De asemenea, �Sabre� sponsorizeazã simpozioane locale ºi internaþionale, diverse publicaþii
filosofice ce au drept obiect de discuþii natura ºi mecanismele de funcþionare ale instituþiilor libere.
Fundaþia este scutitã de impozite conform Codului intern cu privire la venituri al SUA ºi este înregistratã
în calitate de organizaþie voluntarã privatã în cadrul Agenþiei Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internaþionalã.

• Programul �Donarea cãrþilor�
�Sabre� este specializatã în furnizarea de materiale educaþionale ºi didactice (atît pentru universitãþi, cît ºi pentru
ºcoli medii ºi licee) cãtre instituþii ºi indivizi din Europa de Est, din fostele republici ale Uniunii Sovietice ºi alte
regiuni din lume.
Din 1986 încoace, �Sabre� a donat peste trei milioane de cãrþi noi, reviste, casete video ºi CD-ROM-uri prin
proiectele sale pe care le desfãºoarã în Bielarus, Bosnia- Herþegovina, Brazilia, Bulgaria, Croaþia, Cehia, Estonia,
Ghana, Grenada, Ungaria, India, Kirghizia, Letonia, Mongolia, România, Federaþia Rusã, Slovacia, Tanzania,
Ucraina, Uzbekistan, Zambia etc.
Elevii, studenþii, savanþii, cercetãtorii, medicii, juriºtii ºi antreprenorii sînt principalii beneficiari ai acestui program.
Materialele pe care le distribuie �Sabre� se referã la urmãtoarele domenii: afaceri ºi economie, limba ºi literatura
englezã/americanã, cultura englezã ºi americanã, ºtiinþã ºi inginerie, computere, informaticã, medicinã, îngrijirea
sãnãtãþii, dreptul ºi sistemul judecãtoresc, ºtiinþe politice ºi sociale, filosofia, educaþia preºcolarã etc. De asemenea,
�Sabre� administreazã un program de achiziþionare de carte ºi subscriere la diferite publicaþii la preþuri reduse.
Din aceste cãrþi ºi publicaþi se vor alcãtui diferite colecþii ce urmeazã a fi donate bibliotecilor din þãrile aflate în
tranziþie.
�Sabre� îºi desfãºoarã activitãþile în colaborare cu diverºi parteneri, în special ONG-uri locale care informeazã
fundaþia în legãturã cu materialele educaþionale ºi cãrþile de care e nevoie cel mai mult în þara respectivã. Cãrþile
ºi materialele selectate de aceste ONG-uri sînt împachetate în sediul central al fundaþiei ºi trimise la locurile de
destinaþie peste ocean în containere speciale. În fiecare container încap aproximativ 20.000 volume.  Partenerii
sînt responsabili de identificarea instituþiilor ce vor beneficia de volumele respective ºi distribuirea lor nemijlocitã
beneficiarilor. Fiecare stat inclus în lista de þãri ce se bucurã de sprijinul fundaþiei are dreptul la cel puþin unu ºi cel
mult trei containere de acest fel.

� Programul �Tehnologii informaþionale”””””
�Sabre� organizeazã ateliere de lucru ºi cursuri de instruire în domeniul tehnologiilor informaþionale pentru
organizaþiile ºi instituþiile interesate din diferite þãri. Experþii fundaþiei adapteazã cursurile de instruire la necesitãþile
ºi condiþiile din þara în care acestea vor fi þinute. Pînã în prezent, �Sabre� a desfãºurat asemenea cursuri în Ucraina
pentru a-i ajuta pe juriºtii locali sã ºtie cum sã se foloseascã mai bine de resursele ºi bazele de date juridice din
Internet.
Persoanele ºi instituþiile din Moldova interesate sã colaboreze cu �Sabre� pot trimite propunerile lor la urmãtoarea
adresã:

Sabre Foundation, Inc., 872 Massachusetts Avenue, Suite 2-1, Cambridge MA 02139, USA
Preºedinte: Kenneth G. Bartels, Director: William F. Clinger.

Tel.: (617) 868 3510, fax: (617) 868 7916, E-mail: sabre@sabre.org

Fundaþia �Sabre�
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În perioada 10-13 noiembrie a.c.,
 în oraºul Sinaia s-a desfãºurat

cea de a 6-a ediþie a Forumului
Organizaþiilor Neguvernamentale din
România care a fost precedat în acest
an de diverse forumuri locale,
organizate în 25 de  judeþe ale
României. Aceste forumuri locale au
ºi dictat în mare mãsurã temele ce
urmau a fi discutate în cadrul
forumului naþional.

Circa 150 de reprezentanþi ai
organizaþiilor neguvernamentale
(ONG-uri) din România au participat
la ultima ediþie a Forumului,
reprezentînd ONG-urile din þarã atît
geografic, cît ºi pe domenii de
activitate. La reuniune au mai fost
prezenþi reprezentanþi ai Departa-
mentului pentru societate civilã al
Preºedinþiei României, Oficiului
pentru relaþia Guvern - ONG al
Guvernului României, Ministerului de
Externe, administraþiilor publice
locale, care au asigurat participanþii
cã respectivele instituþii sînt deschise
cooperãrii cu sectorul trei, aducînd
exemple concrete de cooperare
reuºitã, precum ºi prezentînd strategii
elaborate de ei în vederea cooperãrii
mai strînse cu ONG-urile din þarã.

Una din problemele ridicate la
aceastã ediþie a forumului a fost

necesitatea instituþionalizãrii Foru-
mului Organizaþiilor Neguverna-
mentale din România. Un element
nou, în acest sens, al forumului a fost
Grupul pentru Implementarea
Rezoluþiilor (GIR), structurã menitã sã
reprezinte organizaþiile participante la
Forum în probleme clar definite ºi sã
elaboreze o strategie de dezvoltare
a sectorului non-profit din România.
Ideea unui grup de reacþie rapidã a
forumului a fost formulatã la Forumul
din 1998, pentru cã participanþii de
atunci au înþeles necesitatea de a
avea o structurã care sã reprezinte
interesele sectorului trei pe lîngã forul
legislativ ºi organizaþiile finanþatoare,
precum ºi pentru a rãspunde prompt
la campania de presã împotriva
sectorului trei declanºatã în 1998.

GIR este format din 15 membri
aleºi de cãtre delegaþii la forumul
naþional, iar mandatul lui expirã odatã
cu alegerea noului GIR la ediþia
urmãtoare a forumului. Pentru
operativitate în cadrul GIR-ului au fost
constituite 5 subgrupe pe cinci teme,
ºi anume: 1) parteneriat; 2) legislaþie;
3) imagine; 4) educaþie civicã; 5)
excelenþã (adoptarea unor principii de
bunã practicã, recomandate în
funcþionarea ONG-urilor). Rapoartele
privind  activitatea GIR-ului  au fost

prezentate în cadrul ºedinþelor în plen
ale forumului.

În condiþiile închiderii unor surse
majore de finanþare, sectorul
neguvernamental din România s-a
confruntat în cursul ultimului an cu o
acutã crizã de surse financiare. În
acest sens, GIR a iniþiat un dialog cu
Comisia Europeanã ºi Agenþia
Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internaþionalã. Consiliul Europei s-a
arãtat interesat de problema
respectivã ºi a solicitat grupului un
document cadru care sã conþinã
propuneri concrete privind prioritãþile
pe care trebuie sã le urmãreascã
programele de asistentã acordate
României astfel încît sã se ajungã la
rezultate maxime cu fonduri minime
existente la nivel naþional. Propunerile
privind strategia de dezvoltare a
sectorului non-profit în România
elaborate de GIR au fost discutate în
cadrul atelierelor de lucru ale foru-
mului, iar concluziile ce au fost
prezentate la ºedinþa în plen s-au axat
pe urmãtoarele direcþii de activitate:
întãrirea capacitãþii administraþiei de
a colabora cu societatea civilã;
întãrirea capacitãþii ONG-urilor de a
funcþiona drept factor activ în
identificarea ºi rezolvarea proble-
melor comunitãþii; sprijin direct pentru
programele ONG-urilor din diverse
domenii de activitate, care îndepli-
nesc cel puþin unul din urmãtoarele
criterii - au un puternic impact public
ºi contribuie la dezvoltarea instituþio-
nalã a organizaþiei, rezolvã probleme
sociale generate de reformã,
contribuie la dezvoltarea comunitarã,
implicã societatea civilã în procesele
de pregãtire a României pentru
aderare la Uniunea Europeanã.

Formulînd strategia de dezvoltare
a sectorului non-profit, ºi iniþiind un
dialog cu organizaþiile finanþatoare,
GIR ºi-a depãºit oarecum mandatul.
Iatã de ce printre propunerile formu-
late de GIR se numãrã urmãtoarele:
lãrgirea mandatului GIR în sensul de
a  se acorda   ºi un mandat de repre-
zentativitate în chestiuni specifice ºi
de interes general pentru sectorul
neguvernamental românesc, dele-

A 6-A EDIÞIE A  FORUMULUI ORGANIZAÞIILOR
NEGUVERNAMENTALE DIN ROMÂNIA

Ina Gutium

Aspect de la a 6-a ediþie a Forumului  Organizaþiilor
Neguvernamentale din România
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garea anumitor responsabilitãþi
specifice cãtre GIR pentru ca acesta
sã aibã dreptul de a reprezenta
interesele ONG-urilor. Aceste propu-
neri au fost susþinute în cadrul
ºedinþelor în plen, unde participanþii
au stabilit definitiv atribuþiile nou
alesului GIR: 1) conceperea ºi
punerea în practicã a strategiilor de
aplicare a rezoluþiilor (forumului); 2)
luarea de poziþie în situaþii care
afecteazã în ansamblu imaginea
sectorului neguvernamental; 3)
promovarea imaginii sectorului
neguvernamental; 4) elaborarea ºi
desfãºurarea unei campanii de
atragere a surselor de finanþare
pentru desfãºurarea programelor ºi
proiectelor organizaþiilor neguverna-
mentale; 5) analizarea posibilitãþii ºi
modalitãþilor de instituþionalizare a
Forumului Organizaþiilor Neguverna-
mentale.

O problema nouã pusã în discuþie
de cãtre GIR   a fost adoptarea unui
Cod Deontologic al ONG-urilor. Datã
fiind importanþa unui asemenea
demers pentru dezvoltarea întregului
sector neguvernamental, a fost
analizatã problema calitãþii serviciilor
prestate de cãtre ONG-urile din
România ºi  definitã o propunere de
strategie ce includea atît identificarea
unor instrumente de promovare a
calitãþii, cît ºi instituþionalizarea
autoritãþii responsabile de adminis-
trarea acestor instrumente. Dupã
discutarea variantei propuse de GIR
în cadrul atelierelor de lucru, au fost
propuse modificãri privind conþinutul
ºi titlul documentului, iar grupurile de
lucru reprezentînd atelierele de lucru
respective au lucrat la definitivarea
acestui document pentru a-l propune
spre aprobarea în sedinþa în plen.
Astfel s-a ajuns la varianta finalã a
Principiilor de Bunã Practicã
Recomandate în Funcþionarea
Organizaþiilor Neguvernamentale din
România. Aceste principii vor consti-
tui un instrument util menit sã
contribuie atît la îmbunãtãþirea calitãþii
activitãþilor, cît ºi a imaginii publice a
ONG-urilor, cuprinzînd un set de
principii - cu caracter de recomandaþie
- de bunã practicã la care orice
organizaþie este invitatã sã adere
unilateral ºi liber consimþit. De
remarcat faptul cã organizaþiile
finanþatoare au salutat adoptarea unui
Cod Deontologic, subliniind cã aceste

principii le vor facilita selectarea ONG-
urilor calificate pentru aplicarea
proiectelor finanþate.

Ateliere de lucru

În a doua zi a forumului, atelierele
de lucru s-au axat pe discutarea
parteneriatului ºi imaginii, ºi anume:
1) administraþia publicã - politici
privind organizaþiile neguverna-
mentale; 2) structuri instituþionale ale
parteneriatului administraþia publicã
localã - ONG-uri; 3) dezvoltarea
comunitarã; 4) parteneriat intersecto-
rial; 5) relaþia ONG � mass media;
6) publicaþii ONG pe Internet.

Resursele financiare precum ºi
alte resurse pentru ONG-uri au fost
discutate în  urmãtoarele ateliere de
lucru în ziua a 3-a: politici de finanþare,
identificarea ºi atragerea de noi surse
de finanþare pentru sectorul negu-
vernamental din România, auto-
finanþarea, resurse informaþionale ºi
logistice, resurse umane - recrutare,
instruire, voluntariat, ONG-urile -
vocea comunitãþii. Rezultatele lucrului
în ateliere, precum ºi rezoluþiile
propuse spre aprobarea forumului au
fost discutate ºi aprobate  în plen.

Rezoluþii

Pe baza propunerilor formulate în
cadrul atelierelor au fost elaborate
cele ºase rezoluþii ulterior aprobate
de participanþii forumului. În primul
rînd,  ei au solicitat Consiliului Naþional
de Dezvoltare Regionalã de a lãsa
ONG-urile sã se implice mai activ în
aplicarea strategiei de dezvoltare la
nivel regional ºi naþional. În al doilea
rînd, s-a solicitat elaborarea ºi
adoptarea unei legi a accesului la
informaþia de interes public ºi a
normelor metodologice, în regim de
urgenþã - drept constituþional încã
nereglementat printr-o lege specificã.
De asemenea, Forumul Organizaþiilor
Neguvernamentale 1999 a solicitat
adoptarea noii legi a asociaþiilor ºi
fundaþiilor în forma ce a fost asumatã
de Ministerul Justiþiei. De remarcat
faptul cã structura proiectului de lege
prezentat la ediþia anterioarã a
forumului a suferit serioase modificãri,
ºi anume Ministerul Justiþiei a preluat
proiectul respectiv de lege, iar
modificãrile operate de el au fost mai
mult de formã decît de conþinut. În

faza actualã textul circulã între
Ministerul Justiþiei ºi Ministerul de
Finanþe care ºi-a dat deja primul aviz
asupra lui. Forumul Organizaþiilor
Neguvernamentale 1999 mai solicitã
modificarea Legii Sponsorizãrii în
sensul reducerii sponsorizãrii din
impozitul datorat ºi nu din venitul
impozabil. Se are în vedere aici cã
valoarea contractului de sponsorizare
sau mecenat trebuie sã fie scãzutã
din cuantumul taxei datoratã
statutului, ºi nu din masa impozabilã,
dublat scãderea aferentã a procen-
telor deductibile. Aceasta nu a fost
singura soluþie de finanþare a
sectorului trei din România, în cadrul
atelierelor s-au mai discutat modelul
maghiar Legea 1% care permite
oricãrei persoane juridice sã doneze
un procent de 1% din cuantumul taxei
datorate statului pentru venitul obþinut
într-un an, precum ºi Loteria
Naþionalã ca resursã alternativã
pentru ONG-uri. O altã propunere de
modificare a legislaþiei, ºi anume a
Legii 46/96, s-a concretizat în
rezoluþia prin care forumul solicitã
modificarea ei în vederea pregãtirii
populaþiei pentru apãrare, ºi
adoptarea în regim de urgenþã a unei
legi privind serviciul civil alternativ.
Potrivit acestei rezoluþii  tinerii
urmeazã sã aibã posibilitatea de a-ºi
face serviciul militar alternativ în
cadrul unor ONG-uri. ªi nu în ultimul
rînd, Forumul Organizaþiilor Negu-
vernamentale 1999 solicitã Ministe-
rului Finanþelor respectarea Legii
privind recuperarea TVA.

Sectorul neguvernamental din
Republica Moldova ar putea prelua
mai multe idei de la colegii români,
mã refer în special la  GIR al cãrui
scop este sã asigure o continuitate
între ediþiile forumului ºi sã reprezinte
interesele întregului sector negu-
vernamental pe lîngã organismele
finanþatoare ºi guvernanþi, precum ºi
sã promoveze o imagine constructivã
a ONG-urilor. Forumurile judeþene
sau cele pe domenii de activitate ar
putea fi o opþiune ºi în cazul Moldovei,
astfel încît în cadrul forumului naþional
urmînd sã se punã în discuþie
probleme de importanþã majorã
pentru întreg sectorul trei ºi nu
probleme ce þin  de o regiune sau un
domeniu anume.�
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Dupã 50 ani de pace postbelicã
cum a putut o regiune din

inima Europei sã fie aruncatã în hãul
unor cumplite rãzboaie ºi uri interetnice
ºi religioase? Ce-ar putea sã înveþe
administratorii publici din aceastã
tragedie? Sau - ceea ce este mai
important � ce ar putea ei oferi, ce ar
putea face pentru a contribui la
reinstaurarea pãcii?

Caducitatea instituþiilor publice a
fost unul din factorii cheie în colapsul
supremaþiei legii, încãlcarea drepturilor
omului ºi distrugerea economiei din
regiune. Noi unii credem cã pacea
durabilã ºi regenerarea economiei vor
veni doar dupã ce instituþii publice
credibile, responsabile ºi transparente
vor activa conform legii ºi sub
supravegherea organismelor interna-
þionale. Reconstruirea podurilor ºi
drumurilor nu trebuie sã constituie
singura problemã asupra cãrora sã ne
axãm. Instituþiile publice urmeazã sã
fie în centrul planului de reconstruire
pentru orice stat din Balcani.

Statele din regiunea balcanicã au
intrat în anii �90, fiind mult mai mult
dezavantajate decît þãrile din Europa
Centralã ºi de Nord practic din toate
punctele de vedere. În primul rînd,
statele balcanice nu au cunoscut
tradiþii democratice de guvernare.
Procesele de tranziþie au decurs aici
foarte dureros, iar populaþia de cele
mai multe ori le-a asociat cu
proliferarea corupþiei, creºterea
criminalitãþii ºi a sãrãciei etc. Au fost
chiar cazuri cînd anumite state
balcanice ºi-au pierdut controlul
asupra teritoriului lor, iar integritatea lor

teritorialã a trebuit sã fie sprijinitã de
intervenþiile puterilor vecine. În
analizele sale privitoare la zece ani de
tranziþie în Balcani, vicepreºedintele
Bãncii Mondiale, Joseph E. Stiglitz,
priveºte statul drept piatra de temelie
a economiei de piaþã. El demon-
streazã cã activitãþile economice pur
ºi simplu se blocheazã atunci cînd
guvernele nu acþioneazã conform legii,

iar parlamentul ºi justiþia nu mai sînt în
stare sã controleze puterea executivã,
lãsînd-o sã-ºi facã de cap cum vrea.
De exemplu, atît timp cît nu este creat
un cadru juridic corespunzãtor,
privatizarea va duce întotdeauna la
corupþie ºi hoþia cea mai ordinarã ºi
sistematicã. Cazurile þãrilor din
Comunitatea Statelor Independente ºi
Balcani ilustreazã cel mai bine acest
adevãr. O economie nedezvoltatã este
rezultatul direct al unui stat slab sau
falit. Greutãþile economice ºi sãrãcia
crescîndã duc inevitabil spre
exploatarea nepedepsitã a cetãþenilor
ºi încãlcarea drepturilor lor funda-
mentale. Adicã spre ceea ce a descris
Thomas Hobbes în 1651: �Aici nu mai
existã arte, aici nimeni nu mai scrie
scrisori, aici stãpîneºte frica ºi pericolul
de a muri ca un cîine încolþit, aici
trãiesc oameni foarte sãraci, înrãiþi,
brutali, ignoranþi ºi agresivi, de care se
tem pînã ºi fiarele�.

Dacã nu se aplicã ºi asigurã
supremaþia legii, drepturile omului,
democraþia, alegerile libere ºi corecte,
nu sînt altceva decît niºte vorbe goale,
niºte idealuri intangibile ca ºi cele mai
îndepãrtate stele. Dacã statul nu
reuºeºte sã asigure funcþionalitatea

organelor responsabile de pãstrarea
ordinii publice ºi securitatea cetã-
þenilor, funcþiile lui vor fi preluate pas
cu pas de cãtre tot soiul de structuri
mafiote. Corupþia va fi un fel de carte
de vizitã a statului respectiv, economia
lui se va baza în special pe minciunã,
exploatare ºi jefuirea sub toate formele
posibile a cetãþeanului. Toate
conflictele sociale ºi etnice latente vor
rãbufni la un moment dat cu o putere
neaºteptatã. În pericol va fi însãºi
ordinea constituþionalã. Fragilitatea
statelor se manifestã în special prin
incapacitatea lor de a reacþiona prompt
ºi eficient la tot felul de ºocuri  politice,
sociale, ecologice etc. Criza �pirami-
delor� din Albania a arãtat cît de
repede ºi lesne se poate pomeni în
haos un stat slab ºi cît de greu este
apoi sã ieºi din el. Integrarea în
sistemul regional, global ºi în special
în sistemul european politic ºi eco-
nomic  constituie unul din scopurile
majore ale statelor din regiune.
Comunitatea internaþionalã, de
asemenea,  priveºte aceastã integrare
ca pe o mãsurã de asigurare a pãcii
în Balcani. Faptul cã statul este slab
blocheazã integrarea în structurile
europene din douã motive. Primul,
pentru cã astãzi integrarea se bazeazã
pe respectarea legii ceea ce presu-
pune o administraþie publicã onestã,
profesionistã ºi eficientã  care se bucu-
rã de încrederea ºi sprijinul populaþiei.
Al doilea, statele ale cãror instituþii
suferã de boala secretomaniei ºi sînt
iresponsabile ºi încalcã legea dupã
bunul lor plac reprezintã o ameninþare
directã sau indirectã la adresa secu-
ritãþii statelor vecine ºi minoritãþilor
etnice. Într-un cuvînt, pacea se va
instaura în Balcani doar atunci cînd
instituþiile statelor din regiune vor
acþiona transparent, cu responsabili-
tate ºi conform legii. De regulã, prin
�supremaþia legii� aici se înþelege felul
în care guvernul controleazã socie-
tatea. Pe cînd adevãrul este altul:
�supremaþia legii�  se referã la modul
în care societatea controleazã guver-
nul. De aceea e nevoie de stabilirea
unui sistem de control ºi verificare care
sã fie alcãtuit din urmãtoarele compo-
nente: 1) instituþii oficiale ca parlamen-
tul, curþile de audit, justiþia admi-
nistrativã, ºi 2) mecanisme neoficiale:
mass media ºi societatea civilã.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea Re-
Building the Balkans, revista Public
Management Forum, vol. V, nr. 4, iulie/
august 1999. Toate drepturile aparþin
editorilor. Traducere de Gabriel Mumjiev.)

RECONSTRUIREA BALCANILOR
Bob Bonwitt
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� un punct de vedere �capitalist� �

Acum zece ani Occidentul
saluta cãlduros ºi uºurat

prãbuºirea regimurilor totalitare din
þãrile Europei de Est, considerînd
acest eveniment drept o prevestire a
instaurãrii democraþiei în regiune. Într-
un cuvînt, doi iepuri au fost prinºi
odatã: Occidentul a fost cel care a
cîºtigat în cele din urmã Rãzboiul
Rece, iar oamenii aflaþi în robia
regimurilor blocului socialist ºi-au
redobîndit drepturile ºi libertãþile
fundamentale, avînd posibilitatea de-
acum încolo sã-ºi dezvolte potenþialul
uman plenar ºi liber. În realitate, însã,
situaþia s-a dovedit aici mult mai
complexã, iar entuziasmul ºi frenezia
revoluþionarã n-au þinut mult ºi au fost
urmate în curînd de scepticism,
cinism, neîncredere generalã ºi
adesea nostalgii dupã timpurile
socialiste.  Zeci de ani oamenii au trãit
ºi au fost educaþi sub �acoperiºul�
anumitor valori ºi doctrine. Încercãrile
de a le schimba mentalitatea, ba încã
ºi rapid, au eºuat de prea multe ori
pentru a mai lãsa loc la tot felul de
speranþe ºi iluzii prin care s-a
caracterizat începutul anilor nouãzeci.
La zece ani dupã prãbuºirea comu-
nismului, noul sistem democratic de
guvernare a dezamãgit foarte multã
lume în Europa de Est. Numeroºi
cetãþeni, nefiind în stare sã reziste
presiunilor sociale ºi psihologice
produse de un capitalism primitiv ºi
�sãlbatic� (dacã e sã-l citãm pe
George Soros) au prins a se tot uita
în urmã, tînjind dupã siguranþa ºi
liniºtea trecutului. Oamenii au ajuns
sã aibã  încredere în militari ºi urã
amestecatã cu dispreþ pentru aleºii
publici consideraþi adesea de
cetãþeanul simplu drept �corupþi�,
�tîlhari� ºi �neprofesioniºti�. Este
dureros sã constaþi cã oamenii
privesc corupþia ºi criminalitatea
furibundã, disensiunile politice ºi
haosul, ca pe niºte consecinþe �fireºti�
ale democraþiei. Potrivit recentelor
sondaje de opinie efectuate în þãrile

Europei de Est încrederea oamenilor
în guvernele naþionale a scãzut imens
de la 1990 încoace. În Cehia - de la
88 procente la 22, în Slovacia - de la
81 procente la 35, în România - de la
78 procente la 19, în Polonia - de la
63 procente la 25. Doar în Bulgaria
ea se mai menþine cît de cît în jurul a

44 procente ºi  numai în Ungaria ea
a crescut de la 46 procente la 55. Din
nefericire, tot mai mulþi oameni în
Europa de Est încep a crede în felul
urmãtor: �Dacã am putea gãsi un lider
de genul mînã de fier de care am fi
siguri cã este în stare sã soluþioneze
problemele þãrii, nu ne-ar pãrea rãu
prea mult, dacã el ne-ar lipsi de
majoritatea libertãþilor politice pe care
le-am cîºtigat în urma prãbuºirii
comunismului.�

Inexistenþa societãþii civile

Un factor cheie în tranziþia
belicoasã din Europa de Est este
faptul cã oamenii nu au reuºit încã
sã se uneascã ºi sã acþioneze de
comun acord pentru a îmbunãtãþi
starea de lucruri.  Cînd intensitatea
fricii cauzatã de umbrele încã vii ale
unui trecut totalitar a început sã

scadã, a apãrut atunci un nou ºi
puternic obstacol în calea democraþiei
- ºubrezenia, vecinã cu lipsa aproape
totalã, a ceea ce se numeºte în
Occident societate civilã. Observatorii
au remarcat de multã vreme cã ceea
ce dã vigoare ºi viaþã democraþiei
americane este anume acea so-
cietate civilã robustã ºi dinamicã
formatã din nenumãrate grupuri,
cluburi ºi asociaþii obºteºti unite prin
unul ºi acelaºi scop: îmbunãtãþirea
vecinãtãþilor în particular  ºi societãþii
în general, promovarea ºi apãrarea
valorilor democratice. Dar în Europa
de Est liderii comuniºti au încercat
sã-i facã pe oameni cît mai vulnerabili
ºi docili îndoctrinãrilor de tot soiul,
izolîndu-i unul de altul ºi interzicînd
acele activitãþi ce nu puteau fi
controlate de cãtre stat. În consecinþã,
aici lipsesc tradiþiile de cooperare cît
priveºte desfãºurarea unor activitãþi
de utilitate publicã. Atunci cînd nu ai
ce pune pe masã ca sã-þi hrãneºti
propria-þi familie, nu ai chef de
�interesul public� - o noþiune care nu
a prins deocamdatã rãdãcini în niºte
societãþi bîntuite de sãrãcie, corupþie
ºi instabilitate. Este ºtiut de mult cã
fãrã acea temelie care se cheamã
societatea civilã sistemele demo-
cratice riscã sã rãmînã o colecþie
curioasã de constituþii, sisteme
electorale, parlamente, guverne etc.
Fãrã o societate civilã viabilã ºi bine
conturatã democraþia devine foarte
vulnerabilã, ba uneori chiar ºi cuvînt
de ocarã dupã cum ne-o demon-
streazã unele þãri din Europa de Est.
Polonezul Andrzej Rzeplinski, pro-
fesor de drept în Varºovia, unul din
cei mai cunoscuþi promotori ai
valorilor democratice în Polonia,
constatã astãzi cu amãrãciune:
�Oamenii nu cred în viaþa publicã nici
la nivel local, nici la nivel naþional.
Oamenii nu cred cã ei ar fi în stare sã
schimbe ceva, sau cã protestele ºi
acþiunile lor pot avea un impact
decisiv asupra oficialitãþilor. Eu cred
cã situaþia actualã s-a înrãutãþit în
comparaþie cu cea de acum opt ani,

PENTRU CE S-A LUPTAT ÎN  EUROPA DE EST ?
Philip Dine
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pentru cã a existat atunci un entu-
ziasm nemãrginit cã societatea civilã
ar putea schimba orice.�

Tranziþia cãtre democraþie este
aici într-adevãr o problemã majorã.
Zeci de ani de existenþã sub un regim
care apela fie la poliþia secretã, fie la
lagãre de concentrare, fie la instituþii
psihiatrice, alte  represalii menite a
înãbuºi din faºã orice lãstar de gîndire
sau iniþiativã independentã,  i-au fãcut
pe oameni sã se retragã în sine, ca
melcul în cochilia sa, sã devinã
suspicioºi, neîncrezãtori, apatici ºi sã
lase pasiv pe seama statului asigu-
rarea necesitãþilor lor de bazã. Plus
cã aceste regimuri totalitare au fost
precedate în majoritatea cazurilor de
alte regimuri, de asemenea, totalitare,
sîngeroase ºi ostile valorilor demo-
cratice. Încã la începutul anilor
nouãzeci s-au auzit voci care susþi-
neau cu tãrie cã toate aceste prob-
leme psihologice, adesea de o
complexitate înspãimîntãtoare, au
fost neglijate cu o nonºalanþã
uimitoare atît de guvernele naþionale
ale þãrilor respective, cît ºi de
Occident ºi agenþiile internaþionale
care, în schimb, ºi-au concentrat
atenþia asupra politicului ºi indica-
torilor economici. Aceste voci au
preîntîmpinat, în special minþile prea
entuziasmate, cã dacã accentul nu
va fi pus pe dimensiunea umanã,
tranziþia spre democraþie riscã sã se
înglodeze ºi sã atingã scopuri absolut
contrare valorilor democratice. Astãzi
vedem cã preîntîmpinãrile lor s-au
dovedit complet justificate. Este
curios sã observi cum pe de o parte
politicienii nu mai înceteazã sã tot
vorbeascã de reforme economice,
reforme politice, reforme constitu-
þionale, iar pe de altã parte restul
naþiunii o face pe spectatorul mut la
teatru. O adevãratã tragi-comedie.
�Spectatorul� crede cã democraþia e
ceva care urmeazã sã pogoare �de
sus�, pe cînd aceasta trebuie sã
porneascã de la el, fiind un proces ºi
nu o hotãrîre guvernamentalã. ªi cum
marasmul economic din aceste þãri
ilustreazã cu prisosinþã acest adevãr,
nu este de mirare cã oamenii aici nu-
ºi cred guvernele. Acest adevãr este

valabil nu numai pentru Europa de
Est. Þãrile puternic dezvoltate se
conving tot mai mult de necesitatea
sprijinirii societãþii civile ºi cooperãrii
între aceasta ºi guvernanþi. Procesele
electorale reprezintã partea vizibilã a
gheþarului, dar nici pe de parte
dedesubtul lui.

Eforturi civice

Aºa cum am menþionat mai sus,
puþine þãri din Europa de Est s-au
bucurat de niºte tradiþii de guvernare
cît de cît democratice. Atunci cînd
sute de ani la rîndul ba un rege îngust
la minte ºi mediocru, ba un împãrat
pervers ºi rãzboinic, ba un comisar
crud ºi neîndurãtor ºi-au bãtut joc de
oameni cum au vrut, indicîndu-le ce
trebuie sã facã, cum sã o facã, cãrui
Dumnezeu sã se închine, cioplit sau
necioplit, subjugîndu-le voinþele ºi
hotãrîndu-le destinele, trebuie sã
treacã foarte mult timp ºi trebuie
depuse eforturi uriaºe ca sã-i convingi
pe acei oameni cã nimeni nu are
dreptul sã le porunceascã cum sã-ºi
trãiascã viaþa, sã gîndeascã ºi cã
totodatã libertatea nu înseamnã haos
ºi abrogarea oricãror legi etice ºi
morale. Oamenii trebuie sã se deprin-
dã treptat cu aceastã libertate, sã o
simtã, sã o �pipãie�, sã o �miroasã�.
Oamenii trebuie sã înveþe a discuta
problemele comunitãþii în care
locuiesc în primul rînd la nivel local.
Oamenii trebuie sã înveþe a  controla
ei înºiºi ceea ce se întîmplã în
comunitatea lor ºi nu sã lase acest
lucru pe seama altora. Mentalitatea
predominantã a multora mai este cã
marii �boºi� din capitalã vor rezolva
toate problemele. Într-un cuvînt, mai
degrabã fiecare va suferi pe ascuns
de unul singur decît sã se uneascã
cu alþii pentru a  încerca sã le rezolve
în comun. Dacã înainte pentru o
gîndire prea �îndrãzneaþã� sau critica
cea mai umilã la adresa mai marilor
zilei oamenii se temeau sã nu fie
bãtuþi sau arestaþi, acum le este fricã
sã nu fie concediaþi. Birocraþiile
centrale intolerante ºi ostile, instruite
în timpurile vechi sã fie autoritare ºi
nemiloase, rezistã cu înverºunare

aplicãrii practice a libertãþilor ºi
drepturilor indicate în constituþie ºi tot
felul de legi. Este clar cã acei ce au
supravieþuit, þinîndu-ºi permanent
capul plecat ºi neîndrãznind sã aducã
mãcar un mic reproº puterii, ezitã ºi
astãzi sã le cearã socotealã auto-
ritãþilor.

Cetãþenii þãrilor Europei de Est îºi
doresc un guvern care sã le garan-
teze mai degrabã o stare economicã
cît de cît suportabilã decît libertatea
cuvîntului sau alegeri libere ºi corecte.
Aici democraþia este asociatã mai întîi
de toate cu prosperitatea economicã
ºi cetãþenii nu o vãd ºi nu sperã sã o
vadã în curînd. În schimb, ei vãd alt-
ceva: funcþionari publici ºi medici
corupþi, învãþãtori flãmînzi, ºomaj,
neachitarea pensiilor ºi salariilor,
lãsarea celor neajutoraþi ºi bolnavi în
plata Domnului, înjosiri la tot pasul.

Atît timp cît cetãþenii vor continua
sã rãmînã niºte observatori pasivi al
cãror grad de încredere în instituþiile
democratice este direct proporþional
cu situaþia politicã ºi economicã la un
moment dat, democraþia riscã sã
devinã un þap ispãºitor în timpurile
grele ºi sã se asocieze în minþile
oamenilor tot mai mult cu un cuvînt
de ocarã.

Doar atunci cînd valorile ºi prac-
ticile democratice vor deveni o parte
integrantã a vieþii de cu fiecare zi a
cetãþeanului simplu, oamenii nu vor
mai învinovãþi întregul sistem de-
mocratic de guvernare de toate
nevoile ºi grijile lor. Altminteri se va
ajunge la acea situaþie cînd - figurat
vorbind - cei care s-au nãscut în
puºcãrie nu vor mai tînji dupã
libertate, ci vor dori sã devinã ei
înºiºi temnicieri.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea Is
This What They Fought For?, revista
electronicã Post-Dispatch, noiembrie
1999. Toate drepturile aparþin editorilor.
Traducere de Gabriel Mumjiev.)
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� Între 23 septembrie ºi 23 noiembrie, postul de radio �Antena C� al municipiului Chiºinãu a difuzat ciclul
de emisiuni �Vocea Civicã�, realizat în comun de cãtre Liga pentru apãrarea drepturilor omului din
Moldova (LADOM) ºi IFES-Moldova. Acest ciclu de emisiuni a fost dedicat problemelor reformei
administraþiei publice, reformei teritorial-administrative, rolului ºi statutului funcþionarului public etc.

� În ziua de 2 noiembrie, IFES-Moldova ºi Direcþia Juridicã a Parlamentului au organizat o masã rotundã
în cadrul cãreia au fost discutate diverse propuneri de modificare a unor prevederi din Codul Electoral.

� La începutul lunii noiembrie, IFES-Moldova a terminat distribuirea volumului �Republic of Moldova,
Local Elections, May 23, 1999�, editat de IFES-Moldova, cãtre reprezentanþii conducerii þãrii, mass
mediei, sectorului neguvernamental, ambasade, biblioteci publice ºi universitãþi, organizaþii internaþionale
care activeazã în Moldova etc.

� În ziua de 5 noiembrie, Igor Boþan, Coordonator principal de programe al IFES-Moldova, a participat la
lucrãrile celei de a doua ediþii a Forumului Organizaþiilor Neguvernamentale din Moldova unde a prezentat
activitatea Comisiei de certificare a utilitãþii publice a asociaþiilor obºteºti din Moldova ºi criteriile pe baza
cãrora se elibereazã asemenea certificate.

� În ziua de 10 noiembrie, Igor Boþan a vorbit în direct în cadrul emisiunii �Vocea Civicã�, pregãtitã în
comun de IFES-Moldova ºi LADOM. Dat fiind cã emisiunea era dedicatã Zilei internaþionale a tineretului,
el a abordat diferite probleme legate de drepturile electorale, sociale ºi politice ale tineretului ºi modului
în care acestea trebuie exercitate într-o democraþie autenticã. De asemenea, Igor Boþan a vorbit despre
rezultatele conferinþei anuale (6-8 octombrie) a Asociaþiei funcþionarilor electorali din Europa Centralã ºi
de Est (ACEEEO) din Bratislava la care a participat ºi Vicepreºedintele Comisiei Electorale Centrale din
Moldova, Nicolae Televco.

� În ziua de 11 noiembrie, reprezentantul
IFES-Moldova a participat la inaugu-
rarea programului ªcoli electorale
organizate de asociaþiile obºteºti
�Stelele Europei� ºi �CDM XXI�. Scopul
acestei ºcoli este de a instrui �aripele
tinere� ale partidelor politice. Organi-
zatorii acestei reuniuni au solicitat
asistenþã din partea IFES în ceea ce
priveºte organizarea unor seminarii ºi
cursuri de instruire privitoare la
drepturile electorale ºi exercitarea lor,
sistemele electorale, organizarea ºi
desfãºurarea alegerilor, monitorizarea
alegerilor, doctrinele politice etc.
Începînd cu 11 noiembrie, IFES-Mol-
dova ºi asociaþia obºteascã �Stelele
Europei� organizeazã împreunã în
fiecare joi un seminar în cadrul
programului ªcoli electorale pe temele
menþionate mai sus.

� În perioada 10-13 noiembrie, Dorin Tudoran, directorul biroului IFES-Moldova, ºi Ina Gutium, asistentã
de programe a IFES-Moldova, au participat la lucrãrile celei de a 6-a ediþii a Forumului Organizaþiilor
Neguvernamentale din România care s-au desfãºurat la Sinaia. La forum au mai participat înalte oficialitãþi
române, reprezentanþi ai unor organizaþii ºi organisme internaþionale care desfãºoarã activitãþi pe teritoriul
României etc.

� În ziua de 9 decembrie, Igor Boþan a participat la ºedinþa Comisiei de certificare a utilitãþii publice a
asociaþiilor obºteºti de pe lîngã Ministerul Justiþiei. Comisia a deliberat sã se acorde asemenea certificate
urmãtoarelor organizaþii: Federaþia de box din Moldova, Asociaþia de cooperare culturalã Italia-Moldo-
va, �Nordul Moldovei�, �Salvaþi copiii�, Societatea polonezã din Moldova, Clubul de fotbal �Petroclub� ºi
Clubul de judo din municipiul Hînceºti, Asociaþia de tineret �Alternativa� ºi Asociaþia vînãtorilor ºi pescarilor
din Moldova.�

Aspect de la un seminar din cadrul programului �ªcoli electorale�
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Programul IFES în Moldova este
finanþat de Agenþia Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internaþionalã,

USAID
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Opiniile exprimate în articolele publicate aparþin autorilor ºi nu reprezintã, în mod necesar, ºi punctul de vedere al
Vocii Civice. Întreaga responsabilitate pentru veridicitatea celor afirmate aparþine exclusiv autorilor articolelor.

Institutul de cercetare a dezvoltarii omului

Direcþii prioritare de activitate
� efectuarea unor cercetãri ºtiinþifice în domeniul dezvoltãrii umane,

economice ºi judiciare ;

� organizarea de cursuri de instruire, seminarii, conferinþe ºi oferirea
unor consultaþii profesioniste;

� ridicarea nivelului de angajare a populaþiei în cîmpul muncii;

� dezvoltarea relaþiilor internaþionale.

Activitãþi

Pentru a asigura accesul tinerilor, organelor de administrare publicã
localã, profesorilor din instituþiile de învãþãmînt din or. Cricova la
informaþia oferitã de reþeaua globalã a Internetului institutul a desfãºurat
în perioada 22.09.97-30.09.98 un proiect al cãrui scop a fost crearea
unui centru de instruire în domeniul computerelor. Acest proiect a fost
desfãºurat în cadrul programului �Dezvoltarea comunicãrii pentru ONG-
urile din Moldova� al ICEDO.

Pentru a asigura accesul populaþiei din oraºul Cricova la informaþia
economico-juridicã, precum ºi instruirea economicã ºi juridicã a
persoanelor interesate, institutul a desfãºurat în perioada 01.09.98-
01.09.99 un proiect al cãrui scop a fost crearea unui birou de consultaþii
economice ºi juridice.

Toate aceste proiecte a fost finanþate de cãtre fundaþia EURASIA din
mijloacele oferite de Agenþia Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internaþionalã (USAID).

Începînd cu luna aprilie a anului 1998, ICEDO editeazã revista �The
NGOs World� care apare atît în versiunea electronicã, cît ºi cea tipãritã.
Scopul revistei este de a oferi o imagine generalã despre sectorul
neguvernamental, misiunea lui, problemele cu care acesta se confruntã
ºi realizãrile sale. Deviza revistei este �Culturã liberã, societate liberã,
ºtiinþã liberã�.

Adresa: Str. 31 august, bloc 5, bir.12, MD 2084, or. Cricova
Tel.: 348 653,   E-mail: info@irhd.md

este o organizaþie neguvernamentalã, apoliticã, necomercialã, care a
fost creatã în 1997 în oraºul Cricova la iniþiativa unui grup de specialiºti
în domeniul dezvoltãrii umane ºi economico-judiciare.

Institutul de cercetare a dezvoltãrii omului
�TIT�  (ICEDO)
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