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La începutul pandemiei, în luna martie a
anului 2020, Organizaţia Internaţională a
Muncii (ILO, 2020) preconiza că actuala criză
va duce la creşterea numărului de şomeri
în medie cu 13 milioane de persoane la
nivel global, mai puţin decât în 2008-2009
când numărul de şomeri a crescut cu 22
milioane persoane. După un an, concluziile
ultimului raport al aceleiaşi instituţii sunt

De la reacþii pe termen scurt la
transformãri profunde

altele (ILO, 2021) : modificările pieţei muncii
în 2020 au depăşit cu mult impactul crizei
financiare globale din 2009. Încă de la
jumătatea anului 2020, economişti reputaţi
precum laureatul premiului Nobel pentru
economie Paul Krugman au început să
aducă în spaţiul public argumente pentru
ceea ce e tot mai evident pentru noi toţi - de
data aceasta este altfel.

Globalizarea s-a manifestat în special printr-o creştere substanţială a importurilor în
Uniune, o schimbare profundă a comerţului cu bunuri sau servicii al Uniunii, un declin
rapid al cotei de piaţă a Uniunii într-un sector determinat, o delocalizare a activităţilor în
ţări terţe, astfel că respectivele concedieri au un puternic impact negativ asupra economiei
locale, regionale sau naţionale.
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O lume mai bunã
alãturi de femeia lider

“Dacã vrei ca ceva sã fie spus, cere-i unui bãrbat
acest lucru ºi-l va spune; dacã vrei ca un lucru sã fie

fãcut, cere-i unei femei ºi acesta va fi fãcut!”
Margareth Thatcher

Paula COTARCEAConf. univ. dr.
Paul LUCIAN, ULBS

FEG a fost iniþial creat în anul 2006, cu scopul de
a sprijini lucrãtorii care ºi-au pierdut locurile de
muncã, ca urmare a schimbãrilor intervenite în
structura comerþului mondial odatã cu  globalizarea.
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Dan POPESCU

"Noaptea când
þarul l-a ucis pe þar"
- amplitudinea în timp ºi spaþiu a

unei sintagme a lui Anatol France -

"Cred în pacea a toatã lumea. Cred în puterea
tonicã a poeziei ºi artei"                      Gala Galaction
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Fondul este însã
 destinat ºi sprijinirii
 statelor membre în

 care apar
 evenimente majore

de restructurare
 neaºteptate, ca

urmare a
 provocãrilor

legate de globalizare.

Printre acestea se numără
schimbările în modelele comer-
ţului mondial, litigiile comerciale,
crizele financiare sau economice
ori tranziţia către o economie cu
emisii reduse de carbon.

FEG poate fi folosit numai în
cazul în care o singură companie
a disponibilizat peste 500 de
angajaţ i, luându-se în calcul
inclusiv concedierile din rândul
furnizorilor şi al producătorilor sau
în cazul în care sunt disponibilizaţi
numeroşi angajaţi dintr-un anumit
sector economic, dintr-una sau mai
multe regiuni învecinate.

Proiectele finanţate de FEG, care
se derulează pe o perioadă de 2
ani, sunt gestionate şi implemen-
tate de către autorităţile naţionale
sau regionale. Aceste proiecte sau
măsuri de sprijin vizează: căutarea
unui loc de muncă, orientare
profesională, educaţie, formare şi
reconversie profesională, îndru-
mare ş i instruire, spirit antre-
prenorial şi înfiinţarea de firme.
Pentru a beneficia de sprijin
financiar din partea  FEG, statele
membre trebuie să formuleze o
cerere.

FEG poate cofinanţa

până la 60% din costul reinte-
grării lucrătorilor concediaţi pe
piaţa muncii, dar se concretizează
şi sub formă de indemnizaţii pentru
formare, mobilitate/relocare,
subzistenţă şomerilor.

Valoarea adăugată a Fondului
european de ajustare la globa-
lizare este clară, deoarece  com-
pletează mecanismele naţionale
de sprijin pentru lucrătorii implicaţi
în concedieri în masă şi finanţează
măsuri care sunt adaptate la
nevoile specifice ale lucrătorilor,
pentru a-i ajuta să progreseze.

FEG nu cofinanţează

măsuri de protecţie socială, cum
sunt pensiile şi alocaţiile de şomaj
şi nici măsuri  pentru a salva
companii aflate în dificultate sau
pentru a finanţa costuri de
modernizare sau de restructurare
a întreprinderilor.

FEG se deosebeşte de  Fondul
social european (FSE), prin faptul
ca FSE se ocupă de proiecte
strategice, pe termen lung, care
anticipează şi gestionează impac-
tul social al schimbărilor econo-
mice prin activităţi de tipul învăţării
pe tot parcursul vieţii, iar FEG furni-
zează sprijin punctual şi individual,
limitat în timp.

FSE este
principalul instrument

prin care Europa susţine crearea
de locuri de muncă, ajută oamenii
să obţină locuri de muncă mai
bune ş i asigură oportunităţ i
profesionale mai echitabile pentru
toţi cetăţenii UE.  Finanţarea FSE
este de 10 miliarde EUR pe an,
această sumă contribuie la
îmbunătăţirea perspectivelor de

angajare pentru milioane de
europeni, în special pentru cei
cărora le este dificil să îşi găsească
un loc de muncă.

Uniunea Europeană şi-a asumat
angajamentul de a crea locuri de
muncă mai multe şi mai bune şi o
societate favorabilă incluziunii
sociale.  FSE joacă un rol important
în realizarea obiectivelor Europei
şi în atenuarea consecinţelor crizei
economice - în special a creşterii
şomajului ş i a nivelurilor de
sărăcie.

Pentru perioada 2007-2013 FEG
a alocat un buget anual maxim  de
150 milioane de euro.

Au fost  depuse  120 de cereri,
din 20 de state membre ale UE,
solicitindu-se 492 de milioane de
euro,  pentru a ajuta peste 106 000
de lucrători.

În această perioadă au fost finan-
ţate  64 de cereri, pe criterii de criză
şi 54 de cereri pe criterii de comerţ.

Rata de cofinanţare

a cererilor  având drept criteriuz
criza, pentru concedierile bruşte a
crescut de la 50 % la 65 % până la
sfârşitul lui 2011. Acest criteriu, care
cuprinde "lucrătorii concediaţi ca
rezultat direct al crizei economice
şi financiare globale", a sporit
semnificativ numărul de cereri FEG
şi anume  de la un număr de 15, în
perioada ianuarie 2007- aprilie
2009, la un număr de 79 de cereri
în perioada mai 2009 - decembrie
2011. Până la sfârşitul lui decem-
brie 2013, majoritatea cererilor
pentru sprijin din partea FEG s-au
realizat în cadrul "criteriului de
criză" (64), în comparaţ ie cu
criteriul "comerţ" (53). O formă
modificată a criteriului a fost
introdusă în  perioada 2014-2020.

Aflat în continuă schimbare,
pragul de eligibilitate pentru
cererile FEG a fost redus în 2009
de la 1 000 la 500 de lucrători
concediaţi într-un sector, într-o
regiune sau întreprindere, iar
sprijinul FEG a fost extins de la 12
la 24 de luni.

Regulamentul (UE)
 nr. 1309/2013 al
 Parlamentului
 European ºi al
 Consiliului  a
 instituit FEG
pentru cadrul

 financiar
 multianual aferent

 perioadei
1 ianuarie 2014-

31 decembrie 2020.

Pentru perioada 2014-2020 în
FEG au fost introduse ş i alte
elemente, categoriile de lucrători
eligibili pentru a beneficia de
finanţare din partea fondului au fost
extinse pentru a-i include şi pe
lucrătorii care desfăşoară activităţi
independente, lucrătorii temporari
şi lucrătorii pe perioadă deter-
minată. Pe lângă globalizare, crite-
riile de intervenţie includ acum şi
crizele economice şi financiare
globale.

FEG îi poate sprijini în egală
măsură ş i pe tinerii care nu
lucrează şi nu urmează cursuri.

Bugetul anual maxim

de care dispune FEG este de 170
milioane de euro pentru perioada
2014-2020. Fondurile sunt alocate
proiectelor menite să ajute
persoanele disponibilizate să-şi

găsească un nou loc de muncă sau
să-şi deschidă propria afacere.

Pentru perioada 2014-2020,
sfera de aplicare a fondului a fost
extinsă pentru a include pierderea
locurilor de muncă, generată de
orice nouă criză financiară ş i
economică globală.

După anul 2021,

Fondul european de ajustare la
globalizare (FEG) oferă sprijin
lucrătorilor care şi-au pierdut locul
de muncă în urma unor eveni-
mente majore de restructurare, prin
finanţare care vizează formarea şi
alte tipuri de asistenţă pentru
reintegrarea lor pe piaţa muncii. În
urma pandemiei de coronavirus şi
a  modificărilor de pe piaţa muncii
datorită pandemiei, Comisia
propune creşterea finanţării anuale
disponibile la 386 de milioane EUR
începând din anul 2021.Totodată
şi alte fonduri vor investi semni-
ficativ în sprijinirea obiectivelor
sociale şi legate de ocuparea forţei
de muncă ca urmare a crizei.

După 2021 au fost stabilite noi
criterii printre  care se numără: un
prag mai mic de 250 de lucrători
concediaţi pentru ca un caz să fie
eligibil; un domeniu de aplicare
extins şi includerea unor motive
suplimentare pentru ca restructu-
rarea să fie eligibilă pentru finan-
ţare; alinierea ratei de cofinanţare
la cea mai ridicată rată de cofinan-
ţare FSE + pentru un anumit stat
membru, dar nu mai mică de 60%.

Consiliul UE  prevede alinierea
perioadei de funcţionare a FEG la
perioada de aplicare a Cadrului
Financiar Multianual  de la 1 ia-
nuarie 2021 până la 31 decembrie

2027. De asemenea, acesta din
urmă, aduce schimbări importante
în relaţiile comerciale ale UE şi în
componenţa pieţei interne în ceea
ce priveşte provocările legate de
globalizare, care pot genera
evenimente majore şi neaşteptate
de restructurare.

Pentru perioada
 financiarã 2021-
2027, Comisia a
 propus o serie de

 revizuiri ale
 Fondului, inclusiv

 un buget crescut
ºi un prag de

 eligibilitate mai
 mic, astfel încât

sã existe o
intervenþie cât
mai  eficientã

pentru a sprijini
 lucrãtorii care
ºi-au pierdut

locul de muncã.

În România, prin HG nr.1086/
2010 a fost  adoptat cadrul institu-
ţional de coordonare şi gestionare
a asistenţei financiare comunitare
acordate României prin FEG.

Agenţia Naţională pentru Ocu-
parea Forţei de Muncă a fost
desemnată autoritate naţională
responsabilă pentru gestionarea

asistenţei financiare nerambur-
sabile acordate României prin FEG.

Prima cerere de contribuţ ie
financiară nerambursabilă din FEG
a fost elaborată pentru a sprijini
persoanele care au fost dispo-
nibilizate de SC NOKIA ROMÂNIA
(jud Cluj) şi transmisă  către Agenţia
Naţională pentru ocuparea Forţei
de Muncă a Comisiei Europene la
sfârşitul anului 2011.

Valoarea totală
a cererii de
contribuţie financiară

 nerambursabilă din partea FEG
transmisă Comisiei Europene a
fost de 4.938.200 euro, din care
65% va fi suportată din bugetul UE,
iar co-finanţarea naţională de 35%
va fi asigurată din bugetul asigu-
rărilor pentru şomaj.

În România, FEG a oferit 6,9
milioane de euro pentru a sprijini cei
peste 2.400 de muncitori concediaţi
de companiile Nokia şi Mechel.

De la înfiinţarea sa şi până la
sfârşitul anului 2019, prin interme-
diul FEG au fost solicitate aproximativ
635 milioane de euro pentru a oferi
ajutor pentru mai mult de 151.000
de lucrători şi 4.429 de tineri care nu
ocupă locuri de muncă, educaţie sau
instruire. Comisia a adoptat o
propunere pentru a specifica faptul
că concedierile datorate unui Brexit
fără acord sunt incluse în domeniul
de aplicare al FEG.

Bibliografie
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stiri/22534/peste-14-500-de-muncitori-
au-fost-ajutati-prin-fondul-european-
de-ajustare-a-globalizarii-in-ultimii-2-ani
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Parafrazarea titlului best-
sellerului publicat în 2011 de
Carmen Reinhart şi Kenneth
Rogoff - This Time is Different:
Eight Centuries of Financial Folly
- a devenit un laitmotiv al multor
intervenţii, iar economiştii se
confruntă din nou cu provocarea
de a descrie, înţelege şi explica
mecanisme noi şi atipice. În ceea
ce priveşte piaţa muncii, dincolo
de indicatorii utilizaţi în mod
tradiţional precum rata şomajului
sau gradul de ocupare al
populaţiei active, a devenit
evidentă nevoie de a aduce în
prim plan instrumente mai
sensibile, care să reflecte cu o
mai mare rapiditate modificările
profunde prin care trec economiile
lumii. Pentru că impactul acestei
crize şi măsurile destinate să
gestioneze criza sanitară
înseamnă o scădere importantă
a numărului de locuri disponibile
în toate sectoarele de activitate,
nu doar în cele afectate de
măsurile de tip lockdown;
înseamnă o scădere dramatică
a timpului de muncă, datorată pe
de o parte absenţelor generate
de boală sau carantinarea
persoanelor de contact şi, pe de
altă parte, încercării firmelor de
a gestiona reducerea cererii şi
problemele financiare fără a-şi
pierde angajaţ ii; înseamnă
agregarea unor volume
impresionante de date în timp
foarte scurt pentru a satisface
nevoia de informaţii la nivel global,
care să ofere imaginea generală,
acel "big picture" pe care econo-
miştii îl consideră suportul fun-
damental al unor politici corecte;
înseamnă înţelegerea undei de
propagare a efectelor de la nivel
microeconomic la nivel macro-
economic şi invers, de la local la
global sau de la global la local.

Reacţia pieţei muncii
în anul 2020 - mai mult
decât reducerea ocupării
şi creşterea şomajului

Rata şomajului a ajuns în
România în trimestrul 4 al anului
2020 la 5,2%. E mult? E puţin?
Comparând aceste valori cu rata
medie a şomajului la nivelul
Uniunii Europene care era de
7,3% poate părea că situaţia nu e
foarte gravă. Cunoscând însă bine
mecanismele specifice econo-
miei româneşti înţelegem că este

o creştere semnificativă, nu doar
în raport cu anul anterior când în
luna august de exemplu rata
şomajului era puţin peste 3,5%
(Figura 1) ci şi în raport cu
tendinţele înregistrate în ultimii ani.

 În acest context, reducerea
gradul de ocupare şi a numărului
de locuri de muncă vacante care
într-o perioadă foarte scurtă de
timp au ajuns aproape de
minimele înregistrate după criza
din 2008-2009 ne oferă o imagine
mai completă asupra fenome-
nului şi un argument pentru
afirmaţia că revenirea la valorile
anterioare va fi un proces de
durată, cu costuri sociale impor-
tante. Astfel, prima condiţie
pentru a reuşi reducerea ratei
şomajului este existenţa locurilor
de muncă. Rata medie anuală a
locurilor de muncă vacante a
scăzut în 2020 cu peste 30% faţă
de 2019 şi cu aproape 40% faţă
de valorile înregistrate în 2016-
2018 (figura 2), iar numărul de
locuri de muncă vacante a scăzut
de la 53.800 în 2019 la 37.700
în 2020 (figura 2).
Sursa: www.insse.ro

Distrugerea locurilor de muncă
datorată pandemiei nu este
specifică României sau Uniunii
Europene şi este deja o certitudine
în majoritatea statelor lumii.
Efectele pe termen lung ale crizei
asupra muncitorilor pot fi deo-
potrivă traumatizante şi neuniform
distribuite.

Conform ultimelor date publi-
cate de Fondul Monetar Interna-
ţional în World Economic Outlook
(John Bluedorn, 31.03.2021), tinerii
şi persoanele cu nivel redus de
pregătire au avut până acum cel
mai mult de suferit. Mulţi dintre
cei care şi-au pierdut locurile de
muncă au suferit o diminuare a
veniturilor şi au dificultăţi în a-şi
găsi un job. Chiar după ce
pandemia se stinge, este de
aşteptat ca economiile să treacă
prin schimbări structurale, care
din perspectiva pieţei muncii
înseamnă că unele job-uri sau
ocupaţii se restrâng definitiv, în
timp ce altele vor creşte.

Deşi există o îngrijorare
generală în sensul în care e de
aşteptat ca economiile cele mai
vulnerabile să fie cele mai afectate,
costurile economice ale diminuării
activităţii în economiile dezvoltate
sunt de asemenea imense. Astfel,
principalele efecte ale pandemiei
Covid-19 asupra pieţei muncii din
SUA sunt cunoscute şi sunt
evidente din rapoartele publicate

lunar (Employment Situation
Reports) de către Bureau of Labor
Statistics (BLS). De exemplu, se
ştie că iniţial piaţa muncii a fost
afectată de un declin accentuat,
începând cu luna martie şi s-a
accelerat în aprilie, cu peste 20
de milioane de joburi pierdute.
Refacerea a început în mai şi a
continuat puternic în iunie; creşte-
rea ocupării a continuat în vară,
dar creşterile lunare au început să
scadă în intensitate către toamnă
şi s-au aplatizat în octombrie.
Tiparul este similar celui din
Uniunea Europeană sau
România.

Specificităţile economice şi
sociale sunt şi ele importante
pentru modul în care reacţionează
pieţele şi mediul de afaceri. Dacă
în Uniunea Europeană educaţia,
nivelul de pregătire şi vârsta par
să facă diferenţa (concedierile
afectând în prima fază într-o
măsură mai mare persoanele fără
studii şi tinerii), în SUA aspectul
etnic pare să nu fie neglijabil.
Astfel, şomajul a crescut mult în
martie şi aprilie, dar creşterea a
fost importantă cu precădere
pentru afro-americani, hispanici,
respectiv pentru muncitorii din
retail, leisure şi ospitalitate.
Participarea forţei de muncă a
scăzut şi joburile part-time invo-
luntare au crescut. Toate aceste
măsuri au început să dea semne
de recuperare în mai, dar au
crescut cu rate relativ modeste pe
perioada verii; către sfârşitul toam-
nei ratele şomajului pe termen
lung au crescut, pe măsură ce
proporţia şi numărul concedierilor
permanente au crescut.

Preocupările legate de ocupare
sunt importante în principal prin
prisma concedierilor permanente,
care generează costuri persis-
tente - dar şi din perspectiva
impactului social, respectiv a
modului în care variază aceste
rezultate pe grupuri demografice,
ocupaţi şi industrii în timp. O
întrebare legitimă care apare este
cea legată de politicile ce pot fi
implementate, astfel încât
pierderile economice şi sociale
legate de transformările pieţei
muncii să poată fi diminuate.
Studiile crizelor anterioare demon-
strează că locurile de muncă mai
puţin calificate şi mai vulnerabile
la automatizare au mai mult de
suferit. Deşi impactul asupra unor
anumite sectoare diferă de rece-
siunile anterioare, pandemia a
accelerat tendinţe deja existente
în ceea ce priveşte ocuparea,
favorizând reducerea ocupării în
sectoarele şi ocupaţiile mai
vulnerabile la automatizare. Printre
acestea, regăsim hotelurile şi
restaurantele sau comerţul cu
ridicata şi amănuntul. Distanţarea,
modificările comportamentale au
intensificat scăderea locurilor de
muncă în aceste sectoare,
prezentă şi în crizele anterioare.

Deşi aceste tipare sunt bine

Figura 1. Rata lunară a şomajului în Uniunea Europeană şi în România

Figura 3.a Numărul de salariaţi în judeţul Sibiu 2014-2020

Figura 3.b. Numărul de şomeri în judeţul Sibiu 2014-2020

cunoscute, multe întrebări rămân.
De exemplu, în ce măsură
impactul mai ridicat asupra
minorităţilor are legătură cu edu-
caţia mai redusă, concentrarea
lor în joburile din servicii cu nivel
redus al salariului sau cu altceva,
de exemplu cu discriminarea. Pe
măsură ce indicatorii disponibili
se îmbunătăţesc, concedierile
permanente şi şomajul pe termen
lung cresc, şi ne întrebăm cine
îşi va reveni şi cine va suferi de
dislocări pe termen lung? Mai
important,  ştim că evoluţia Covid-
19 nu a fost lineară şi nu a fost
uniform distribuită între state şi
regiuni; la fel a fost şi impactul
asupra pieţei muncii. Pe de altă
parte, shutdown-ul din martie şi
aprilie a fost cu adevărat global,
chiar daca anumite state au fost
afectate mai mult decât altele, iar
ritmul de recuperare nu pare să

fie liniar.
Globalizarea ne-a învăţat că

succesul în lumea de azi poate
depinde de înţelegerea lucrurilor
de bază, precum mult-folositul
motto al companiilor multinaţio-
nale gândeşte global ş i
acţionează local. Deşi poate fi
percepută doar ca una din
expresiile limbajului de lemn al
lumii de azi, o asemenea
abordare se poate dovedi utilă în
înţelegerea pieţei muncii. Pentru
că, mai mult decât tendinţele
globale, pierderea locurilor de
muncă sau imposibilitatea găsirii
unui job pun presiune pe
economia locală. De exemplu, la
nivelul judeţului Sibiu, aflat de
obicei printre judeţele cu cel mai
ridicat grad de ocupare şi cele
mai mici rate ale şomajului din

continuare în pag. 7

Figura 2. Numărul mediu al locurilor de muncă vacante şi rata medie
anuală a locurilor de muncă vacante în România 2005-2020
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1. Splendidul "oraş lumină" al
Europei şi al lumii, marele oraş
al libertăţii de pe malul Senei, cu
arhitectura sa somptuoasă, cu
palatele sale uluitoare, cu
monumente, biserici mărturii ale
unei credinţe nezdruncinate,
muzee excepţionale, locuri greu
încărcate de timp. Cu minunatele
sale bulevarde, cafenele în care
te simţi atât de bine, localuri
elegante, rafinate, dar altele tot
elegante, confortabile şi pentru
cei cu punga mai modestă.
Oraşul simbol al istoriei dure dar
şi mirobolante a Franţei şi
Europei, nu doar atunci când este
scăldat de razele soarelui este
mereu generos cu oamenii. Iată
o componentă a culturii urbane
a Parisului. Printre altele, aici vin
protestatari de peste tot, din ţări
din Europa, Africa, Asia, cele două
Americi, Australia, şi manifestă
de la câteva sute la zeci şi sute
de mii, pentru om şi libertate,
împotriva dictaturilor, pentru viaţă
şi civilizaţie. Pentru săraci ca să
devină mai aproape de linia de
plutire a traiului. Pentru bogaţi ca
să fie mai generoş i ş i să
înţeleagă ş i altfel viaţa.
Protestează împotriva politicilor
extremiste şi politicienilor venali,
pentru copii, pentru femei, pentru
defavorizaţi şi discriminaţi,
împotriva rasismului şi pentru
drepturile celor de culoare.
Împotriva discriminărilor de
vârstă. Pentru şcoală, pentru
artă. Pentru pace şi împotriva
războiului etc. Parisul, parizienii
îi primesc pe toţi cu multă
generozitate. În condiţii normale,
aproape că nu există sâmbătă
sau duminică, mai ales, să nu fie
astfel de manifestări la care
localnicii se alătură şi ei de multe
ori. Şi cu entuziasm, dar şi cu
vehemenţă. M-am convins eu
însumi, după 1989 - până atunci
nu am fost niciodată în Franţa -,
în cele foarte multe călătorii
profesionale care au avut,
intermediar sau nu, drept ţintă,
această mare citadelă de
civilizaţie şi devenire necesară a
lumii. Cum au făcut-o, cum o fac
oamenii, astfel, nu ştiu, o pot doar

Bătălia de pe Marna

Ion Valjan

bănui. Dar o fac, de multe zeci şi
zeci de ani...

Mergând înapoi în vremuri, în
perioada de început al secolului
trecut, iată-ne în celebra sală
"Danton". Participant acolo, şi
care ne relatează de la faţa
locului, viitorul mare avocat,
magistrat, democrat, dramaturg,
deputat, literat şi om de spirit, Ion
Al. Vasilescu, pseudonim literar
Ion Valjan (1881-1960). Această
personalitate de seamă a vieţii
sociale, ştiinţifice şi culturale
româneşti - în 1950 a fost arestat
de regimul sovietizant din ţara
noastră, condamnat aiurea pentru
"înaltă trădare" la 15 ani grei de
temniţă, aproape exterminat în
penitenciar, în gravă depresie,
îmbolnăvindu-se şi murind în
chinuri în spitalul închisorii, în
1960, cu gândul neîmpăcat că în
1947 fusese arestat  fiul său,
trimis în URSS în gulag, de unde
s-a întors în 1955, fără ca I. Valjan
s-o ştie - a fost interzis până prin
1960 şi relativ uitat - în raport cu
valoarea sa recunoscută - pe
urmă. În paranteză menţionez că
revista sibiană "Continent", sub

conducerea mea, a publicat în
toamna lui 1990, un amplu studiu
despre I. Valjan revalorificându-l,
studiu semnat de avocatul Vasile
Nistor, studiu apărut ulterior în
volumul său postum "Mari avocaţi
ai României", Edit. "Universul
juridic", Bucureşti, 2014. Închei
paranteza.

...Valjan, dar, îşi dădea în acel
timp doctoratul în Drept la Paris,
doctorat luat cu brio. Momentele
răpite pregătirii le petrecea
"scormonind" capitala Franţei în
multe din cele ce avea de soi.
Astfel îl aflăm, cum spuneam,
participant la marea întrunire
publică din sala "Danton" "împo-
triva masacrului dezlănţuit la
Petersburg în rândul maselor
populare pacifice" în procesiunea
din "Duminica şi noaptea sân-
geroase" din 22 ianuarie 1905. În
acea tristă zi şi noapte, demon-
stranţi paşnici, neînarmaţi, care
doreau să înmâneze o petiţie
ţarului Nicolae al II-lea, au fost
împuşcaţi fără nici o vină, săl-
batec, de gărzile imperiale din St.
Petersburg. Marşul fusese

organizat de preotul Gapon, un
agent provocator aflat pe ştatele
de plată ale Ohranei, poliţia
secretă ţaristă. Ţarul voia să se
termine cu contestările şi mult
mai desele, dar îndreptăţite,
semne de revoltă. Acele
evenimente, prin dispreţul şi
cruzimea faţă de popor, au avut
repercusiuni grave asupra
regimului ţarist, clătinându-i
serios piedestalul. Dincolo de
intern - printre altele, secvenţele
dureroase fiind redate cu
fidelitate în numeroase cărţi
ruseşti, dar iată, şi în filmul
american "Doctor Jivago", după
romanul cu acelaşi nume de
Boris Pasternak, cu Omar Sharif,
Julie Christie, Geraldine Chaplin,
în regia lui David Lean, 1965 - în
mari oraşe europene, de multe ori
cu participarea ruşilor revolu-
ţionari, s-au organizat atunci
adunări de protest. Aşadar, la
Paris, în sala "Danton". Ce scrie
în acest sens tânărul, în acea
vreme, Ion Valjan, animat de
idealuri frumoase, participant la
manifestare, în volumul său "Cu
glasul timpului. Amintiri",
Humanitas, 2013?

Valjan arată: "În sala Danton e
o atmosferă crispată, febrilă,
prevestind manifestaţii violente.
Primul orator este Painlevé.
Tânărul matematician e un mare
orator. Fraza clară, bine
construită, avântată, o vehemenţă
stăpânită şi dozată, accente
calde, vibrante, ce străbat până
în adâncul sufletului. Sfârşeşte
exploziv: "Întreaga umanitate
trebuie să condamne banda care
terorizează astăzi Rusia".
Cuvântul "bandă" provoacă o
furtună de aplauze... A intrat
acum pe scenă titanul oratoriei
franceze. Elocinţa lui Jean
Jaures, ("Apostolul păcii" despre
care eu am scris mai multe

studii, şi în ţară şi în străinătate,
n.n.) nu se poate defini. Nu ştii
ce e. Un vifor, un uragan, poate
un ciclon oratoric. Un vulcan în
plină izbucnire... Cu o cultură
fenomenală, documentat, sincer,
iluminat, prieten superlativ al
umanităţii, cu imagini surprinză-
toare, poet al verbului, incom-
parabilul Jaures face să delireze
sala... În sala Danton e o
nebunie. O rusoaică, lângă mine,
izbucneşte în plâns. Cineva a
strigat din nou: "A bas". Urmează
Anatol France, marele pontif al
literelor franceze... Vorbeşte rar,
foarte atent la construcţ ia
frazei... "Dans la nuit sanglante
de Saint-Petersbourg, le czar a
tué le czar!"("În noaptea sânge-
roasă din Saint-Petersburg, ţarul
l-a ucis pe ţar")". Suntem deja la
titlul semnificativ al articolului
nostru: "Noaptea în care ţarul l-a
ucis pe ţar". Încă câteva cuvinte
de la Valjan. "Chemat la tribună,
cu aplauze, Octav Mirabeau... a
venit şi el să-şi exprime revolta
împotriva asasinilor care
stăpânesc din nefericire Rusia.
Nu găseşte cuvinte pentru a
veşteji tirania ţarilor care au
dezonorat întreaga umanitate...
Se retrage de la tribună cu obrajii
înflăcăraţi şi strigă: "Trăiască
Revoluţia Rusă!...""... "Nu da,
domnule!... Sunt un student
român şi am venit aici să admir
pe Jean Jaures," strigă Valjan
poliţiştilor care au năvălit în sală,
urmărind s-o evacueze cu
violenţă, cu forţa, cu bastoane,
arme şi arestări. Şi "răbdarea"
autorităţilor franceze avea o
limită...

2. Deci, "noaptea în care ţarul
l-a ucis pe ţar". Noaptea sau ziua,
sau zilele, sau timpul, în care
conducătorii de un fel sau altul
se compromit şi se ucid pe ei
înseşi. Sunt factori echivalenţi ai



5|arii care se sinucidVINERI 2 APRILIE 2021

Dan POPESCU

urmare din pagina 4

Bătălia de tancuri

aceleiaşi relaţii. Aserţiunea a
rămas şi este valabilă în nu puţine
situaţii din trecut, de acum, şi,
după cum pare, din păcate, şi din
viitor. Exemple? Când s-a ucis
pe el însuşi împăratul german
neînduplecat, emfatic, dezechi-
librat şi nesăţios Wilhelm al II-
lea? Atunci când a declanşat -
căci el a declanşat, ş i nu
curajosul student  sârb Gavrilo
Princip - cumplita catastrofă a
Primului Război Mondial... Când
s-a ucis pe el însuşi, "blajinul", în
speţă, împărat Franz-Joseph al
Imperiului Austro-Ungar? Cu
precădere în intenţiile sale atât
de consecvente de a conserva o
împărăţie "cu picioare de lut",
menţinută mai ales de birocraţia
sa amplă, severă şi plicticoasă
şi nu de cei mai mulţi dintre
supuş i care voiau cu totul
altceva... Când s-a ucis oare pe
el însuşi Adolf Hitler? După
publicarea lui Mein Kampf? Cărţi
teribile şi ameninţătoare, lipsite
de realism, de relevanţă, cu porniri
criminale, s-au mai scris, se scriu
şi se vor mai scrie. Concentrează
oprobiul  oamenilor, poate ceva
pedepse, dar cam atât. Cred eu,
însă, mai degrabă, prin politica sa
rasistă şi ucigătoare şi atunci
când a declanşat şi patronat
"Noaptea cuţitelor lungi", preves-
tind, parcă, precum cântecul de
cucuvea, marile, devastatoarele
din toate direcţiile, nenorociri ce
aveau să vină, în cascadă,
inclusiv exterminările împotriva
evreilor. şi nu doar împotriva lor...
Pe urmă, din punctul meu de
vedere, Churchill şi Roosevelt,
până atunci consideraţi apostoli
ai libertăţii, s-au ucis pe ei înseşi
la Ialta, la Conferinţa din 1945.
Atunci când, în condiţii specifice,
au negociat şi concedat cea mai
mare parte din Europa Centrală
şi de Est trupelor sovietice deja
prezente acolo şi reprezentând
efigia forţei sub care s-a instaurat
pe zone întinse  sistemul sovie-
tic. Un regim criminal şi dăunător
în imediat dar şi pe urmă pentru
elitele de până atunci ale acelor
state. şi nu doar pentru ele.

 Dar când s-a ucis pe el însuşi

regele Carol al II-lea al României
cu nu puţine calităţi şi cu multe
aşteptări de la popor pentru el?
În faţa oamenilor politici ai ţării şi
a norodului? În mai multe etape.
Prima oară, când a promis că se
desparte de doamna Elena
Lupescu şi reafirmă sentimente
mai bune faţă de regina mamă
Elena, condiţie pusă de politicienii
naţionali pentru a reveni pe tron.
Şi nu s-a despărţit, dimpotrivă,
"iubirea" s-a consumat mai aprig
în toate pliurile ei. A doua oară,
când, devenit "regele Play-boy",
deseori grotesc în gesturi, ţinută,
comportament şi discursuri, a
instaurat "Dictatura Regală".
Desfiinţând partidele politice şi
asumându-şi, lipsit în fond de
responsabilitate, păgubitor
pentru ţară, toate prerogativele
conducerii în condiţii grele pentru
România. A dat greş. Şi rău de
tot. A trei oară când, deşi afir-
mase emfatic, empatic  - el "de-
zertor" în Primul Război Mondial
- şi fără argumente, că nu va ceda
fără luptă nici o palmă din trupul
ţării şi că vom fi victorioşi, a cedat
"paşnic", obligat şi de împrejurări
nefaste, Basarabia, Bucovina,
ţinutul Herţa - ruşilor, o bună parte
din Transilvania, cea de Nord -

maghiarilor, "Cadrilaterul" -
Bulgariei. Oricum nu  mai avea
ce căuta la domnie. Am putea
continua.

Când s-a ucis pe el însuşi
mareşalul Ion Antonescu? După
multe opinii, când a continuat hăt
departe dincolo de Nistru un
război pierdut, ce a adus moartea
a sute şi sute de mii de oameni
şi a ruinat apoi o bună parte din
teritoriul ţării. Şi când s-a apropiat
de politica antisemită a naziş-
tilor... Dar Mussolini? Uşuratic şi
penibil în cele mai multe din
activităţile şi gesturile sale
politice ce au ruinat Italia, nucleul,
în mintea sa, al reconstituirii
marelui Imperiu Roman. A sfârşit
cum a sfârşit... Pentru Stalin,
lucrurile stau oarecum altfel.
Foarte temut în timpul vieţii,
considerat - şi iubit - de o mare
parte din poporul său ca simbol
al victoriei sovietice în Al Doilea
Război Mondial, a murit - cum
am scris deunăzi - în patul său.
S-a ucis pe el însuşi cu precădere
după moartea sa, când s-au dat
la iveală o mare parte dintre
crimele sale atât de numeroase,
responsabilităţile pentru marea
foamete din Ucraina din anii 1930,
toate acestea cât ş i altele

anulându-i, în mare parte, chiar
în URSS şi mai apoi în Rusia, ce
să mai vorbim în lume, din "gloria"
sa postumă.

3. "Războiul Rece" a constituit,
în felul său, tot o concedare a
Vestului puternic şi atomic în
raport cu sovieticii, dar un Vest
destul de indiferent faţă de foştii
prieteni. Nu neapărat uitaţi, dar
minimalizaţi, neglijaţi, decalificaţi,
o indiferenţă rea a "partenerilor"
faţă de soarta celor din trecut...
La noi, după Revoluţ ia din
Decembrie 1989, politicienii care
au patronat sau au trecut
nemijlocit cu avânt şi minciuni la
propria îmbogăţire prin furtul de
la stat, prin furtul a ceea ce nu li
se cuvenea - industrie, întreprin-
deri, bănci, pământuri, căi ferate,
restaurante, hoteluri, clădiri,
magazine etc. - sub cuvântul
sacrosanct de "privatizare" dar şi
prin cumpărarea de proprietăţi cu
drepturi litigioase, litigioase nu
pentru ei, ci pentru foştii proprie-
tari dinainte de 1944 - s-au ucis
pe ei înseşi, politic vorbind, din
acel moment. De atunci şi-au
pierdut, tot mai mult, credibili-
tatea. A început să se diminueze
şi încrederea în autorităţi. Chiar
dacă politicienii au fost sprijiniţi
nu o dată de Vest, dornic şi el,
însă, în anumite împrejurări să
tragă cât mai multă sevă pe
partea lui. Dacă se putea, se
poate, de ce nu. Nimeni nu este
sfânt... Sunt crochiuri care pot fi
completate, dezvoltate  etc.

Desigur, asemenea evoluţii,
care au contribuit, fiecare în felul
său, să aducă lumea în stadiul
în care se află acum, pot fi
detaliate până la cele mai mici
amănunte. Dar pot fi şi sinte-
tizate. Pentru început, sintezele.
Nu puţini încep să creadă: socia-
lism, capitalism? "La meme Ja-
nette" - aceeaşi Mărie cu altă
pălărie. Socialismul, nu rareori un
jaf practicat de o minoritate
modest privilegiată prin compa-
raţie cu cea de acum. Mă rog,
opinii. Capitalismul mai ales de
la noi? O metodă de a reduce

totul la un numitor comun, fără a
se dilua jaful crunt al minorităţii
cu acces legal la mari, imense
favoritisme. Tot opinii. Nu se
spune însă decât în mai mică
măsură - iar aceasta este esen-
ţialul - că dezvoltarea înseamnă,
indiferent de condiţii, mari eforturi,
progres tehnic, inteligenţă multă,
iniţiativă, competitivitate, stoc
mare de cunoaştere şi învăţă-
mânt, forţe de producţie puter-
nice, locuri de muncă şi venituri,
un sistem societal în perfecţio-
nare. Instituţii cu competenţe, dar
şi cultură, protecţie socială, civili-
zaţie. Cred că într-o asemenea
zonă este dezvoltarea. Nefăcând
astfel ocupi poziţii marginale:
vezi culegătorii de căpşuni, sau
munca grea, neprotejată, din
abatoare, etc. De fapt, "Les trente
glorieuses", de regulă anii
1948-1978, s-au manifestat şi în
Vest şi în Est.

4. Este un fapt că societăţile
moderne, industriale, post indus-
triale etc., au însemnat şi încă
înseamnă pentru mulţi oameni, pe
lângă cele arătate, şi diferenţe
consistent copleşitoare între bogaţi,
puţini, şi săraci, mulţi, foarte mulţi.
O clasă de mijloc mai aproape de
bază nu a reuşit, deocamdată, să
le şteargă, să le reducă. Tot
aceleaşi societăţi pun în lumină
aspecte de pecete socială. Iată,
egalitate între sexe, deja în reali-
zare. Recunoaşterea religiilor, cele
acreditate. O relativă egalitate între
cetăţeni şi emigranţi; între homo-
sexuali şi heterosexuali; între atei
şi credincioşi; între diferitele culori
ale pielii, eliminarea discriminărilor
de vârstă ş.a. Fără a înlătura familia,
dar fiind "toleranţi". Şi iată că de
peste un an a venit peste noi şi
pandemia de Covid-19, pe care eu
am prevestit-o, în studii, din martie
2018, abordată cu nesiguranţă, cu
teamă, cu speranţe pe care
realitatea le vădeşte încă timide. "A
la une" peste tot. Dintr-o astfel de
perspectivă complexă, o încercare
de a ieşi dintr-o zonă complicată,
de a nu discuta esenţialul şi de a ne
referi doar aşa? Poate, oricum, cre-
zuri sociale nu arareori "infailibile".

Sediul Uniunii Europene

continuare în pag. 6
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Rezultatele nu sunt  pe măsura
aşteptărilor. Să mai vedem.
Deseori, lipsa educaţiei şi lipsa
tradiţiilor de toleranţă îşi fac simţite
efectele. "Fracţiunile" ajung să se
confrunte, în numeroase situaţii, dur
între ele... În ce priveşte pandemia
de Covid-19 ea este însă reală,
dramatică, face multe victime.
Măsurile anti trebuie să fie şi ele
reale, acceptabile şi acceptate.

Un lucru este cert: dictaturile
de un fel sau altul se apropie de
final. Fie că am vorbit sau vorbim
de fascism, de naţional-socialism
care "a coborât" rapid spre crimă
în masă. Fie că am vorbit sau
vorbim de "dictatura proletaria-
tului" în comunism, care, de fapt,
nu are decât legături teoretice,
"sentimentale" cu "proletariatul".
Dar şi fie că am vorbit sau vorbim
de o aşa-zisă "dictatură a libertă-
ţii de a face orice, chiar în dauna
altora", uneori impusă cu forţa şi
cu orice preţ, generând abuzuri
grave. Nu există astfel interese
de un fel sau altul? Cum să nu
existe, faptul că nu sunt recunos-

Jean Jaurescute, uneori, oficial, că sunt ade-
sea subterane, nu înseamnă că
nu există şi că nu sunt valorificate.

Vrem, nu vrem, evoluţia uma-
nităţii ne duce spre un "individ
liber, integrat într-o societate cu
principii drepte şi generoase".
Desigur, spre "homo economi-
cus", neapărat. Dar şi spre "homo
socialis", spre "homo culturali",
spre "zoon politicon" etc.
Unitatea de măsură a universului
uman este, orice s-ar spune,
"individul în societate". Ar fi bine
nu doar ca săracii, în
revendicările lor, mai ales pe
chestiuni de sistem, deoarece
munca nu le-o ia nimeni, să
înţeleagă aceasta, ci şi bogaţii,
de multe ori în ascensiunea lor
favorizaţi printr-o falsă legalitate,
de sistem. O egalitate absolută
între oameni nu are cum să se
manifeste. Dar doar prin pre-
misele unei "egalităţi în drepturi",
ale unei "egalităţi (chiar dacă)
relative". Nu are cum altfel.

5. În opinia noastră, Uniunea
Europeană, prin reglementările ei,
în mare măsură economice, dar

şi sociale, reprezintă un  pas
înainte astfel. Sunt, fireşte,
elemente ce pot fi îmbunătăţite,
dar nu aceasta este esenţialul.
Esenţialul constă, cred, în relativa
egalitate a drepturilor şi obligaţiilor
statelor ce o compun. Dacă, de
exemplu, s-ar fi luat în conside-
rare nivelul de dezvoltare, probabil
că la vaccinul anti Covid-19 ne-ar
fi venit rândul după 2022. Aşa,
însă, iată, ne aflăm pe un loc în
faţă. Şi mai sunt destule. De altfel,
încă în Tratatul de la Roma din
1957, străbunicul UE de acum, se
prevedeau procese de conver-
genţă, creşterea nivelului de trai
în toate ţările membre şi o relativă
egalizare a lui, libertatea de
mişcare a capitalurilor, a
produselor şi a forţei muncă etc.
Nu s-a obţinut încă ceea ce s-a
prevăzut şi trebuie ocolită "topirea"
unor state mai mici în creuzetul
mare de interese economice,
financiare, sociale al statelor
puternice. Depinde, însă, şi de
cine şi de cum se negociază. La
vârsta de 65 de ani, astăzi, încă
tânără la scara timpului, UE se
află în  afirmare, cu viitor şi
speranţe. Din partea tuturor.

Mont-Saint-Michel

Dezordinea socialã...Dezordinea socialã...Dezordinea socialã...Dezordinea socialã...Dezordinea socialã...
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România , anul 2020 a însemnat
reducerea cu peste 2000 a
numărului de salariaţi (Figura 3.a)
şi creşterea cu aproape 60% a
numărului de şomeri, de la 3456
de şomeri în decembrie 2019 la
5496 de şomeri în decembrie
2020 (figura 3.b).

Pierderea economică pe ter-
men lung este în mare măsură
legată de faptul că indiferent de
ceea ce se poate întâmpla în
viitor, nemunca anului 2020 nu
mai poate fi recuperată. Imaginea
globală pe care ne-o oferă acest
indicator - numărul de ore lucrate
- arată dimensiunile pierderilor.
Conform ultimelor rapoarte
publicate de International Labor
Office (ILO, 2021) acest indicator
arată o diminuare în ultimul tri-
mestru din  2020 cu 8,8% a
numărului de ore comparativ cu
trimestrul 4 din 2019. De-a lungul
celor 15 ani care au precedat
criza din 2020, numărul mediu de
ore lucrate de populaţia globală
(15-64 de ani) a fluctuat între 27
şi 28 ore pe săptămână. În 2020
căderea a fost accentuată (de 2,5
ore, de la 27,2 ore/săptămână în
2019 la 24,7 ore/săptămână în
2020). Pentru comparaţie, criza
globală din 2009 a dus la
scaderea cu doar 0.6 ore pe
săptămână a timpului de lucru
săptămânal în perioada 2008-
2009. Efectele pe termen mediu
şi lung ale acestei reduceri nu pot
fi încă estimate cu acurateţe, dar
cu siguranţă nu vor fi de neglijat.

Paradoxul productivităţii

Unul dintre paradoxurile anului
2020, cel puţin la nivelul Uniunii
Europene şi al României a fost
tendinţa de creştere (uşoară) a
costurilor salariale unitare, simultan
cu o creştere a productivităţii muncii.
Astfel, datele Eurostat arată în
majoritatea ţărilor UE producti-

Figura 4.
Productivitatea

muncii -
Trimestrul 3 anul
2020 - modificare

procentuală
faţă de aceeaşi

perioadă
a anului anterior

Figura 5. Productivitatea muncii (2015-2020) - % faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior

Figura 6. Salariul mediu net
judeţul Sibiu 2014-2020

acestei evoluţii sunt interesante
şi de discutat.

Viitorul muncii după Covid-
19:

 oglinda unei lumi altfel

Schimbările pe termen lung pe
care pandemia Covid-19 le va
genera sunt departe de a fi
cunoscute. Deocamdată, putem
identifica cel puţin câteva mutaţii
sau provocări (McKinsey, 2021):
dimensiunea fizică a muncii este
un factor ce va fi reevaluat,
aspecte precum apropierea fizică
şi frecvenţa interacţiunilor umane
devenind esenţiale în înţelegerea
modului în care muncim; munca
hibridă, creşterea comerţului
electronic şi importanţa inteli-
genţei artificiale sunt cel puţin trei
dintre tendinţele care vor persista
în viitor. Este de aşteptat ca o
proporţie de peste 20% din
angajaţii din economiile dezvol-
tate să susţină o parte importantă
a activităţii de acasă, procent care
este de 4-5 ori mai mare com-
parativ cu nivelul pre-pandemie.
Închiderea magazinelor fizice,
dispariţia unor locuri de muncă
prost plătite ce nu necesitau
calificare sunt alte consecinţe ce
vor persista. Dezvoltarea marilor
aglomerări urbane, politicile
publice privind stimularea ocu-
pării sunt alte exemple pentru
mutaţiile de aşteptat în anii care
urmează.
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vitatea a înregistrat creşteri, diferite
de la o ţară la alta, situate în
intervalul 1,5% - 13% (figura 4).

 În aceste statistici, România
ocupă la un moment dat
(trimestrul 3 2020) locul 1, cu o
creştere de 12.3% a productivităţii
muncii comparativ cu aceeaşi
perioadă a anului anterior. De
altfel, ratele mari ale creşterilor de
productivitate în România
(exprimate procentual faţă de

aceeaşi perioadă a anului anterior)
au fost o caracteristică a
intervalului 2015-2020 (Figura 5).

Această creştere de produc-
tivitate s-a manifestat simultan cu
o creştere a a costurilor cu forţa
de muncă, fenomen care s-a
manifestat atât la nivel general în
UE, cât şi la nivel naţional sau
local. Astfel, la nivelul Uniunii
Europene anul 2020 a însemnat
o creştere anuală a costurilor cu

forţa de muncă de 3,3%, datorată
în principal componentei salariale,
întrucât pentru componenta
nesalarială a acestor costuri (con-
tribuţiile angajatorului) creşterea a
fost moderată sau inexistentă
datorită reducerilor de taxe şi
subvenţiilor acordate de guvernele
statelor membre pentru a susţine
firmele afectate de criză. Salariul
mediu net a crescut şi el. Astfel,
comparativ cu Bucureştiul, unde
se înregistrează cea mai mare
valoare a salariului mediu net din
România, judeţul Sibiu a avut o
evoluţie similară dacă ne raportăm
la tendinţe (figura 6), înregistrând
o creştere de aproape 14% în
decembrie 2020 comparativ cu
decembrie 2019 (de la 3182 lei la
3627 lei). Cauzele şi efectele
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Conform unui studiu realizat de
Unlock Market Research şi
Global Women in PR, România
relevă că o lume condusă de
femei ar fi orientată către frumos,
artă iar societatea ar fi mult mai
pacifistă. Totodată ar exista un
nivel ridicat de educaţie, lumea
ar fi ecologistă, optimistă, bine
planificată, dinamică, tolerantă,
deschisă, cu o calitate a vieţii
ridicată.
Şi totuşi, unii sunt de părere

că este nevoie de un echilibru în
lume, considerând că o majo-
ritate de femei lider este la fel de
periculoasă ca şi o majoritate de
bărbaţi lider.

Realitatea este că sunt meserii
în care un bărbat este mai com-
petent decât o femeie, dar şi
invers.

Istoria ne spune că de-a lungul
multor milenii bărbaţii au condus
lumea. Desigur, alături de femeile
lor. În tot acest timp, doamnele
s-au luptat pentru drepturi egale
şi, perseverente din fire, au şi
reuşit. Unii recunosc acest lucru,
alţii contestă.

"(...) femeilor, vreau să ştiţi
că nu sunteţi perfecte, dar ce
pot să spun (este) că indis-
cutabil sunteţi mai bune
decât noi (bărbaţii)", afirma
Barack Obama la un eveniment
privat în Singapore.

Tot el este de părere că femeile
sunt lideri mai buni decât bărbaţii,
iar dacă fiecare ţară din lume ar
fi condusă de o femeie ar exista
o îmbunătăţire generală a nivelului
de trai.

Dacă e să ne raportăm la pre-
zent, un studiu al Universităţilor
din Liverpool şi Reading vine şi
confirmă afirmaţiile fostului
preşedinte american, relevând
faptul că ţările conduse de femei
au gestionat mult mai bine
pandemia de coronavirus faţă de
statele conduse de bărbaţi,
acestea din urmă înregistrând
unele dintre cele mai ridicate rate
de mortalitate din lume.

Unele din cele mai puternice
state ale lumii au ales să fie
reprezentate de lideri femei
(Germania, Marea Britanie, Israel
şi, iată recent, UE, etc.) în cele
mai înalte funcţii din ţară. Fie că
vorbim de preşedinţi, premieri,
femeile şi-au câştigat respectul
popoarelor lor. Prima femeie
premier a fost Sirivamo Banda-
ranike în Sri Lanka (1960).

O altă reprezentantă a sexului
frumos care a deţinut poziţia de
top a puterii într-un stat a fost
Isabel Peron (1974), cea care a
preluat şefia Argentinei ca
urmare a morţii soţului său.

Iar ceva înaintea ei, Evita Peron,
prima soţie a preşedintelui Juan
Domingo Peron, a fost cel mai
iubit om din Argentina.

Nici măcar războaiele nu au
fost duse doar de bărbaţi, femeile
şi-au asumat responsabilităţi,
muncind în fabrici de muniţie,
servind ca surori medicale, cadre
militare, şoferi de autobuz, etc.
Ele au recunoscut patriotismul şi
sacrificiul bărbaţilor, susţinân-
du-i până la renunţarea la sine.

În 2006 revista Forbes întoc-

mea un clasament al celor mai
puternice zece femei din lume,
primul loc ocupându-l Angela
Merkel. Fără a uza de "armele"
specific feminine precum puterea
de seducţie, o copilă din estul
Germaniei, reuşeşte să ajungă în
fruntea partidului creştin-de-
mocrat, avându-l ca mentor pe
nimeni altul decât Helmuth Kohl,
ex-cancelar al Germaniei. Cu o
puternică tărie de caracter şi cu
o imensă încredere în sine,
aceasta a rămas invulnerabilă
tuturor atacurilor, reuşind astfel
să-şi reducă la tăcere adversarii,
devenind prima femeie cancelar
şi, totodată, cel mai tânăr şef de
guvern din istoria Republicii
Federale. Deşi era cea care
conducea a patra economie a
lumii, întreaga sa carieră a trebuit
să facă faţă mentalităţilor tradi-
ţionale dar şi atacurilor venite din
partea interlocutorilor săi, majo-
ritatea bărbaţi (Vladimir Putin,
Donald Trump, Silvio Berlusconi,
etc.). Mulţi au fost cei care susţi-
neau că nu va rezista în funcţie
fiindcă "are prea puţină expe-
rienţă". Şi totuşi, au trecut 15 ani,
timp în care partidul său a câş-
tigat patru mandate.

Exemple de astfel de femei
puternice, de-a lungul istoriei,
sunt nenumărate:

- Elisabeta I, regină a Angliei,
a condus regatul din 1558-1603,
remarcabilă prin victoria asupra
Armadei spaniole dar şi prin
schimbările culturale

- Împărăteasa Wu Zetian,
singura femeie împărăteasă a
Chinei

- Ecaterina a II-a, prinţesă
germană, a condus Rusia timp
de 34 de ani, a extins Rusia pe
trei continente

- Hatshepsut, regină a Egiptului
antic, o conducătoare de succes

- Maria Tereza a Austriei, a
domnit 40 de ani, timp în care a
controlat o mare parte a Europei

- Margaret Thatcher, prim mi-
nistru al Marii Britanii (1979-
1990), supranumită "Doamna de
fier", cu majuscule deja în istoria
Marii Britanii.
Şi exemplele pot continua…
Ce le face pe femei mai deo-

sebite, mai speciale? Am putea
începe cu unul dintre cele mai
frumoase instincte de care ele
dispun, anume instinctul matern.
Acesta presupune dragoste,
compasiune, empatie, sacrificiu,
grijă, toate la un loc formând un
complex de calităţi prin care
femeile sunt capabile să mode-
leze, în primul rând, destinul
propriilor copii şi, de ce nu, al unei
lumi întregi.

Dragostea aceasta pentru
copiii lor le conferă un curaj ne-
bun, curaj care le dă puterea să
se sacrifice, să uite de visurile lor
şi chiar să-şi dea viaţa pentru ei.

Cercetările ştiinţifice ne de-
monstrează că, în funcţie de sex,
suntem programaţi să excelăm
în arii diferite. Bărbaţii, se pare,
se orientează mai bine în spaţiu,
o capacitate pe care, probabil, au
dobândit-o în trecut atunci când
se ocupau cu vânătoarea şi
bătăliile. Femeile, în schimb, se
pricep mai bine la localizarea
obiectelor. Totodată, acestea se

zorial foarte fin. Aşa se explică
faptul că sunt foarte ocrotitoare
cu copiii, cu soţul, cu căminul, ele
reuşind să perceapă orice peri-
col. Nedeţinând o forţă fizică prea
mare, natura le-a înzestrat cu
agilitate, intuiţie şi sensibilitate.

Frumuseţea interioară a unei
femei o face să strălucească iar
integritatea, onestitatea, morala
şi valorile îi creionază caracterul.
Toate acestea la un loc, în plus
perseverenţa şi hotărârea în
acţiune, o fac o învingătoare şi va
conduce indiferent de ceea ce îşi
închipuie ceilalţi.

"Femeia este muzică rătă-
cită în carne."

Emil CIORAN

îngrijorează mai mult decât
domnii, lucru care le avantajează
pentru simplul fapt că pot depista
din timp eventualele probleme şi
pot căuta soluţii.

Femeile, atente la detalii, con-
centrate pe relaţiile interumane,
orientate spre comunicare, foarte
cooperante, tot ceea ce ele îşi
doresc e o lume plină de iubire,
afecţiune şi respect. Nu nasc
copii care să moară în războaie.
Bărbaţii, în schimb, au acea
dorinţă de putere, luptă pentru
poziţia socială, practic, în ei este
dezvoltat un puternic simţ
concurenţial.

Doamnele, spun specialiştii,
sunt dotate cu un sistem sen-

Wu Zetian

Margaret ThatcherAngela Merkel
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