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Cât de mare e prăpastia dintre România de astăzi şi cea la care visăm, dar mai ales cu ce umplem golul dintre cele
două? Î n prezent, direcţia spre care ne îndreptăm nu e bună (cu statul paralel, cu protestele din stradă, cu
modificările la legile justiţiei şi toate schimbările de azi pe mâine pentru peticerea găurilor din economie). Trăim de
28 de ani în democraţie, dar avem nevoie de democraţie mai mult ca de aer. „Democraţia“ a fost capturată de unii
care pentru care a primat propriul interes, iar acum nu ştiu cum să dreagă busuiocul pentru a acapara libertatea.
Pentru ei separarea puterilor în stat nu reprezintă nicio prioritate. E nevoie de o schimbare, de un proiect de ţară
bine făcut cu o strategie clar-definită, cu ţinte şi programe. Nu cred că asta ar trebui să fie în sarcina unui om,
indiferent că e preşedintele ţării, şeful Academiei Române sau preşedintele vreunui partid anume. Asta ar trebui să
fie preocuparea noastră, a tutur: tineri, bătrâni, antreprenori, salariaţi, patronate, sindicate. Știu că e o misiune grea,
care pare imposibilă la o primă vedere, dar e nevoie de o schimbare de mentalitate. Nu poate fi făcută de azi pe
mâine, nici în 5 sau 10 ani. Poate e nevoie de 25-35 de ani sau chiar mai mult de o generaţie. Săptămâna trecută, am
asistat la o prezentare a profesorului universitar Daniel David referitoare la diferenţele între generaţii, susţinută la
întâlnirea membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane. Deşi fiecare dintre generaţiile actuale,
indiferent că vorbim de baby boomers, de decreţei - generaţia X, de Millennials (Y) sau generaţia Z, are
caracteristicile sale şi diferenţele sunt uriaşe, cred că toate avem un punct comun. Și anume ne dorim prosperitate,
un loc de muncă mai bun, un oraş mai frumos, o ţară de care să fim mândri. Pentru asta avem nevoie de educaţie. Iar
faptul că peste 40% din tineri sunt analfabeţi funcţionali (ştiu să scrie sau să citească, dar nu înţeleg noţiunile
învăţate) ar trebui să-i îngrijoreze pe cei care pun pe hârtie mult-aşteptatul proiect de ţară. Acest articol a fost
publicat în numărul 19 al revistei Capital, disponibil la chioşcuri în săptămâna 14-20 mai 2018
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Ce-i lipsește României să fie o țara modernă, un stat cu adevărat european? Cum ar trebui să arate România de
mâine, locul de care să fii mândru că te-ai născut, te-ai educat sau chiar trăiești Ultima ora Cât de mare e prăpastia
dintre România de astăzi şi cea la care visăm, dar mai ales cu ce umplem golul dintre cele două? Î n prezent, direcţia
spre care ne îndreptăm nu e bună (cu statul paralel, cu protestele din stradă, cu modificările la legile justiţiei şi toate
schimbările de azi pe mâine pentru peticerea găurilor din economie). Trăim de 28 de ani în democraţie, dar avem
nevoie de democraţie mai mult ca de aer. „Democraţia“ a fost capturată de unii care pentru care a primat propriul
interes, iar acum nu ştiu cum să dreagă busuiocul pentru a acapara libertatea. Pentru ei separarea puterilor în stat
nu reprezintă nicio prioritate. E nevoie de o schimbare, de un proiect de ţară bine făcut cu o strategie clar-definită,
cu ţinte şi programe. Nu cred că asta ar trebui să fie în sarcina unui om, indiferent că e preşedintele ţării, şeful
Academiei Române sau preşedintele vreunui partid anume. Asta ar trebui să fie preocuparea noastră, a tutur: tineri,
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bătrâni, antreprenori, salariaţi, patronate, sindicate. Știu că e o misiune grea, care pare imposibilă la o primă vedere,
dar e nevoie de o schimbare de mentalitate. Nu poate fi făcută de azi pe mâine, nici în 5 sau 10 ani. Poate e nevoie
de 25-35 de ani sau chiar mai mult de o generaţie. Săptămâna trecută, am asistat la o prezentare a profesorului
universitar Daniel David referitoare la diferenţele între generaţii, susţinută la întâlnirea membrilor Camerei de
Comerţ şi Industrie Româno-Germane. Deşi fiecare dintre generaţiile actuale, indiferent că vorbim de baby boomers,
de decreţei - generaţia X, de Millennials (Y) sau generaţia Z, are caracteristicile sale şi diferenţele sunt uriaşe, cred că
toate avem un punct comun. Și anume ne dorim prosperitate, un loc de muncă mai bun, un oraş mai frumos, o ţară
de care să fim mândri. Pentru asta avem nevoie de educaţie. Iar faptul că peste 40% din tineri sunt analfabeţi
funcţionali (ştiu să scrie sau să citească, dar nu înţeleg noţiunile învăţate) ar trebui să-i îngrijoreze pe cei care pun pe
hârtie mult-aşteptatul proiect de ţară.
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