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Cum se va schimba lumea dupã Covid-19 (I)

Repornirea economiei dupã Covid-19

Semnal de alarmã tras de
Organizaþia Naþiunilor Unite

merg undeva pentru a face un lucru când pot sã fac totul online?».
De aici, un singur pas cãtre paradox – comunicarea online va crea
distanþã, dar creºte dorinþa de contact uman”.

„Sfârºitul relaþiei romanþate cu societatea de consum”
Mark Lawrence Schrad, profesor de ªtiinþe politice, vorbeºte,

în schimb, despre faptul cã „vom începe sã considerãm sacrificiile
pe care le fac medicii ºi toþi cei din prima linie a luptei împotriva
Covid-19 drept acte de patriotism. Poate cã vom începe sã
înþelegem patriotismul mai degrabã drept actul care ne protejeazã
sãnãtatea ºi vieþile în comunitate decât o intervenþie militarã în
urma cãreia comunitatea cuiva e aruncatã în aer. Poate cã
demilitarizarea patriotismului ºi transferul cãtre dragoste arãtatã
comunitãþii va fi unul dintre puþinele beneficii pe care le putem
extrage din aceastã mizerie îngrozitoare”.

Un punct de vedere interesant nuanþeazã Eric Klinenberg,
sociolog la Universitatea New York. El vede „mai puþin indivi-
dualism” în viitor: „Pandemia de Covid-19 marcheazã sfârºitul
relaþiei romanþate cu societatea de consum ºi hiperindividualismul.
Pericolul este, însã, sã ne îndreptãm spre autoritarism. Acum
vedem cã modelele de organizare socialã bazate pe reguli de
piaþã eºueazã deoarece comportamentul egoist face ca aceastã
crizã sã fie mult mai periculoasã decât ar fi trebuit sã fie. Când
totul se va termina, ne vom reorienta politicile ºi investiþiile
cãtre servicii ºi bunuri publice. Pandemia de coronavirus va provoca
dureri ºi suferinþe imense. Dar ne va forþa sã reconsiderãm cine
suntem, ce apreciem”.

Creºtinismul, în pericol? Amy Sullivan, director de strategii la
Vote Common Good, crede cã „modul în care practicãm religia se
schimbã. Toate religiile s-au confruntat cu provocarea de a þine
aprinsã flacãra credinþei în condiþii adverse de rãzboi, dar niciodatã
n-au fost sub presiune toate credinþele în acelaºi timp”. (L.T.)

Pentru foarte mulþi oameni, dimensiunea crizei pro-
vocate de coronavirus este similarã atentatelor din
11 septembrie 2001 ºi cu mult deasupra blocajului financiar
din 2008. Asta, ca sã povestim doar despre douã
evenimente relativ recente care au schimbat fundamental
societãþile, de la modul în care cãlãtorim pânã la gradul
de supraveghere electronicã, pe care azi îl acceptãm fãrã
crâcnire. Prestigioasa revistã Politico Magazine a discutat
cu 30 de analiºti de renume, iar mesajul lor este fãrã
echivoc: Pregãtiþi-vã, urmeazã schimbãri majore la nivel global!

Este posibilã repornirea unei economii pe care a închis-o
Covid-19? ªi cum anume? Rãspuns: da, foarte, foarte atent!
Chiar dacã noul coronavirus continuã sã se rãspândeascã în
întreaga lume, guvernele europene deja se gândesc la cum sã
redeschidã fabricile, birourile instituþiilor publice, dar în acelaºi
timp au grijã sã reducã la maximum pericolul apariþiei unor noi
focare de infecþie.

În momentul de faþã, s-au înmulþit temerile cu privire la
faptul cã aprovizionarea cu alimente (ºi nu numai) ar putea fi
o problemã în viitorul apropiat dacã restricþiile impuse în multe
þãri nu vor fi ridicate.
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Pandemia de coronavirus nu a trecut, chiar dacã unele
state încep deja sã dea uitãrii totul ºi recheamã oamenii la
muncã. De undeva de foarte de sus, continuã, însã, sã fie
picurate informaþii teribile despre ce urmeazã a se întâmpla.
Organizaþia Naþiunilor Unite vorbeºte despre un pericol iminent
pentru omenire – pandemia de coronavirus va aduce foametea
în toatã lumea!

Pentru o lume mai bunã, iar ºi iar Un milion de contracte de muncã suspendate
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Un meºteºug rarisim: potcovirea ouãlor

Ariel Guarco:Ariel Guarco:Ariel Guarco:Ariel Guarco:Ariel Guarco:
„Vom reuºi!”„Vom reuºi!”„Vom reuºi!”„Vom reuºi!”„Vom reuºi!”

Ordinea mondialã va fi, fãrã îndoialã,
zguduitã de astãzi. Criza de sãnãtate
profundã, dar ºi economicã, financiarã,
socialã ºi, în multe cazuri, politicã va
deschide noi cãi pentru dezvoltarea socie-
tãþilor noastre. Principala întrebare pe
care trebuie sã ne-o punem acum este
cum va arãta acest model de dezvoltare.

Umanitatea face faþã unei pandemii
importante ale cãrei costuri, în vieþi umane,
sunt ridicate. Aceasta vine într-o perioadã
de fragilitate extremã, rezultatã din inega-
litãþi profunde ºi dezechilibre profunde de
mediu, cauzate de activitatea umanã.

O mânã de oameni deþin un patrimoniu
echivalent cu cel deþinut de jumãtate din
populaþia lumii. Datoria mondialã (a Sta-
telor, gospodãriilor ºi întreprinderilor) este
de peste trei ori mai mare decât produsul
mondial brut. Un mod de producþie ºi
consum liniar, fãrã restricþii, ne vor pune la
zid în mai puþin de zece ani.

„Cultura de unicã folosinþã” îºi aratã
astãzi limitele. Aceastã pandemie ne
dezvãluie fragilitatea, aratã cã suntem
încã foarte departe de dezvoltarea eco-
nomicã, socialã ºi de mediu durabilã, pe
care ni le-am propus ca obiectiv prin
acord comun în Programul 2030. Prin
urmare, întrebarea este urmãtoarea: în
ce mãsurã putem influenþa evoluþia civili-
zaþiei noastre?

Pe aceastã planetã, care este casa
noastrã, a tuturor, sute de mii de expe-
rienþe ne aratã cã existã alte cãi de
dezvoltare, cã dezvoltarea durabilã nu
este o utopie. Economia cooperatistã, la
nivel mondial, are peste un miliard de
membri ºi asigurã locuri de muncã pentru
10% din populaþia muncitoare a lumii.
Cifra de afaceri a celor mai mari 300 de
cooperative este comparabilã cu produsul
intern brut al celei de-a ºasea economii
din lume.
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De aceste predicþii apocaliptice nu scapã nimeni. Specialiºtii
ONU au feliat harta globului ºi de la est la vest ºi din nord
pânã-n sud este risc maxim de înfometare!

Profesor la Universitatea Georgetown, Deborah Tannen afirmã
cã, pe viitor, „confortul pe care l-am gãsit în compania apropiaþilor
ar putea fi înlocuit de confortul singurãtãþii”. Însã altul e pericolul:
„Am putea sã ne întrebãm tot mai frecvent – «Ce motive am sã
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ªtiri de azi pentru mâine

De prin lumea cooperatistãSemnal de alarmã tras de Organizaþia Naþiunilor Unite

Pentru o lume mai
bunã, iar ºi iar

Prin urmare, întrebarea este urmãtoarea: în ce
mãsurã putem influenþa evoluþia civilizaþiei noastre?

„Economia cooperatistã, la nivel mondial, are
peste un miliard de membri ºi asigurã locuri de
muncã pentru 10% din populaþia muncitoare a lumii.
Cifra de afaceri a celor mai mari 300 de cooperative
este comparabilã cu produsul intern brut al celei
de-a ºasea economii din lume”, susþine Ariel Guarco
în mesajul sãu.

Soluþia gãsitã de el este urmãtoarea: „Propunem
societãþii nu numai sã caute cooperaþia în caz de
urgenþã. Cooperaþia este o soluþie pentru a construi
o economie mai echitabilã, mai echilibratã ºi, mai
ales, mai puþin fragilã în faþa provocãrilor globale,
cum ar fi pandemiile”.

Noile reguli de vizitare a muzeelor
S-au publicat în Monitorul Oficial regulile de

vizitare a muzeelor ºi galeriilor de artã pe durata
stãrii de alertã. Printre acestea, limitarea vizitei la
un interval de timp de douã ore ºi interzicerea
utilizãrii aparatelor de audio-ghid. Potrivit docu-
mentului, se vor plasa la loc vizibil anunþuri scrise
privind regulile de distanþare fizicã ºi acces în
muzeu. Accesul va fi permis numai cu purtarea
mãºtii ºi dupã utilizarea covoarelor cu dezinfectant

Stimaþi membri,
Organizaþia Naþiunilor Unite a proclamat 2012 Anul Interna-

þional al Cooperativelor, cu sloganul „Întreprinderile cooperatiste
construiesc o lume mai bunã”.

În mijlocul crizei de coronavirus, acest lucru poate pãrea
departe, chiar depãºit. Constrângerile menite sã reducã ºocul
numãrului de victime sunt obligate sã aibã efecte sociale ºi
economice semnificative ºi unii ar putea crede cã mã refer,
din nostalgie, la o epocã trecutã, ºtiind cã lumea de mâine
este, probabil, diferitã semnificativ de cea de ieri.

Desigur, cooperativele, ca ºi alte întreprinderi, sunt afectate
de nevoia de a se adapta la dificultãþile imediate. În acelaºi
timp, încearcã sã-ºi imagineze o ieºire din crizã. Fiind prezente
în aproape toate sectoarele activitãþii economice, sociale ºi
culturale, cooperativele suferã, din pãcate, soarta comunã a
tuturor organizaþiilor oamenilor.

În unele puncte, acestea sunt mai afectate decât alte
întreprinderi.

Primul punct de urmãrit este exercitarea dimensiunii
democratice. ªi totuºi, acesta este unul dintre punctele cel
mai probabil sã facã diferenþa în a ajuta la ieºirea din crizã
datoritã angajamentului membrilor. În termen imediat, trebuie
instituite de urgenþã mecanisme juridice paliative, cum ar fi
amânarea adunãrilor generale sau organizarea unor astfel de
întâlniri în spatele uºilor închise. Acest lucru poate fi util
temporar. Dar a face acest lucru pe termen lung ar putea fi
periculos, deoarece dimensiunea democraticã purtatã de

conceptul de adunare deliberativã ar dispãrea în momentul
cel mai indispensabil: acela al mobilizãrii tuturor pentru a
reconstrui o lume mai bunã.

Momentul prin care trecem, de neconceput pânã de curând,
este o oportunitate pentru liderii cooperatori de a-ºi însuºi
puterea noilor mijloace de comunicare diseminate prin internet
pentru a depãºi democraþia formalã ºi pentru a da o nouã
dimensiune schimbului de informaþii cu membrii, adicã demo-
craþia participativã.

Al doilea punct de atenþie este exercitarea responsa-
bilitãþilor lor de cãtre liderii cooperatori. Desigur, trebuie mai
întâi sã trãieºti pentru a rezista. Însã liderii din funcþie trebuie
sã ºtie sã se orienteze pentru a continua cursul în aceste
momente incerte. 

Valorile cooperatiste sunt primul element de ancorare de
care trebuie sã fim ataºaþi. Ele apar în introducerea la Decla-
raþia Alianþei Cooperatiste Internaþionale (ACI) privind
identitatea cooperatistã. Permiteþi-mi sã le reamintesc: „Auto-
ajutorare, responsabilitate, democraþie, egalitate, echitate ºi
solidaritate. La fel ca fondatorii lor, membrii cooperatori susþin
valori etice precum onestitatea, deschiderea, responsabilitatea
socialã ºi preocuparea pentru ceilalþi”.

Cealaltã responsabilitate a liderilor cooperatori este
evitarea transformãrii în interior sau, în cel mai rãu caz,
egoismul ºi ºovinismul, care sunt contrare valorilor menþionate
mai sus. Acesta este motivul pentru care instituþiile noastre de
schimb ºi grupurile, cum ar fi federaþiile sectoriale sau naþionale,
precum ºi Cooperatives Europe ºi ACI, sunt valoroase în
menþinerea schimburilor între noi, în ajutorarea reciprocã ºi în
construirea de noi etape împreunã.

În ceea ce priveºte Cooperatives Europe, casa noastrã
comunã la nivel continental, Consiliul de Administraþie ºi
întreaga echipã sunt mobilizate pentru a vã asculta, pentru a
transmite informaþii ºi pentru a evidenþia rolul jucat de
cooperative în momente atât de dificile.

Cu ecoul începutului acestui text, permiteþi-mi sã vã spun
cã sunt convins cã umanitatea are încã nevoie de o lume mai
bunã. Sã rãmânem fideli ºi hotãrâþi în implementarea obiec-
tivului Anului Internaþional al Cooperativelor.

Dorim tuturor membrilor noºtri sã fie în siguranþã în
confortul caselor lor. De asemenea, ne exprimãm solidaritatea
cu oamenii ºi sectoarele cele mai afectate ºi mulþumim tuturor
celor aflaþi în prima linie a crizei.

Jean-Louis Bancel,
Preºedinte

Spre un destin comun cu valorile
ºi principiile cooperatiste

„Umanitatea face faþã unei pandemii importante
ale cãrei costuri, în vieþi umane, sunt ridicate.
Aceasta vine într-o perioadã de fragilitate extremã,
rezultatã din inegalitãþi profunde ºi dezechilibre
profunde de mediu, cauzate de activitatea umanã”.
Cuvintele lui Ariel Guarco, preºedintele ACI, aratã
cât de important pentru istorie este momentul pe
care îl traversãm.

Într-un mesaj trimis membrilor cooperatori din
lumea întreagã, preºedintele ACI spune cã „o mânã
de oameni deþin un patrimoniu echivalent cu cel
deþinut de jumãtate din populaþia lumii. Datoria
mondialã (a Statelor, gospodãriilor ºi întreprinderilor)
este de peste trei ori mai mare decât produsul
mondial brut. Un mod de producþie ºi consum liniar,
fãrã restricþii, ne vor pune la zid în mai puþin de
zece ani. Cultura de unicã folosinþã îºi aratã astãzi
limitele. Aceastã pandemie ne dezvãluie fragilitatea,
aratã cã suntem încã foarte departe de dezvoltarea
economicã, socialã ºi de mediu durabilã, pe care ni
le-am propus ca obiectiv prin acord comun în
Programul 2030".

pentru încãlþãminte de la intrare. Totodatã, se va
asigura o distanþã de minimum 2 metri între oricare
douã persoane, dar fãrã a depãºi 50% din capa-
citatea maximã a spaþiului.

Fenomenul adolescenþilor cu
probleme de sãnãtate mintalã

Problemele de sãnãtate mintalã raportate în
rândul copiilor cu vârste cuprinse între 11 ºi 15 ani
sunt în creºtere, potrivit Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii.

Studiul a analizat comportamentul social al
ºcolarilor care au 11, 13 ºi respectiv 15 ani, dintr-un
numãr de 45 de þãri. Potrivit acestuia, bunãstarea
mintalã se deterioreazã pe mãsurã ce copiii
înainteazã în vârstã, fetele fiind cele mai expuse.
Unul din patru adolescenþi a declarat cã se simte
neliniºtit, irascibil, sau având probleme de somn cel
puþin o datã pe sãptãmânã. Studiul a colectat date
de la peste 220.000 de copii cu vârstã ºcolarã din
Europa ºi Canada.

(Urmare din pagina 1)
Pandemia de Covid-19 a oprit afa-

cerile la nivel global, multe þãri încã
sunt în izolare, iar graniþele închise
prevestesc numai pericole.

Deocamdatã, „rafturile hypermar-
keturilor au stoc”, susþin cei din Orga-
nizaþia pentru Alimente ºi Agriculturã
din cadrul ONU. „Dar o crizã pandemicã
prelungitã ar putea pune rapid o pre-
siune uriaºã asupra lanþurilor de apro-
vizionare cu alimente, fiindcã vorbim
aici de o reþea complexã care implicã
agricultori, inputuri agricole, fabrici de
prelucrare, transport maritim ºi rutier,
comercianþi cu amãnuntul etc.”, aver-
tizeazã tot ei.

Problema, însã, nu o reprezintã neapãrat deficitul alimentar, ci mai degrabã mãsurile drastice luate de statele lumii.
Închiderea graniþelor, restricþiile de circulaþie ºi perturbãrile din industria navalã ºi aviaticã au îngreunat continuarea
producþiei de alimente ºi transportul mãrfurilor la nivel internaþional. ªi uite cum þãrile fãrã resurse alternative de alimente
au ajuns în pericol! Ca de obicei, mai zice ONU, instabilitatea aprovizionãrii cu alimente îi va afecta în primul rând pe
cetãþenii sãraci.

Într-o scrisoare deschisã adresatã celor mai importanþi lideri ai lumii, companii precum Nestle ºi Unilever avertizeazã:
„Guvernele, întreprinderile, societatea civilã ºi agenþiile internaþionale trebuie sã ia urgent mãsuri coordonate pentru a
preveni ca pandemia de Covid-19 sã declanºeze o crizã umanitarã”.

Australia, de pildã, exportã aproximativ douã treimi din produsele sale agricole, fiind un furnizor major pentru
regiunea Asia-Pacific. Acum, comerþul de la Antipozi e în mare pericol. Industria aviaticã a fost lovitã puternic, iar zboruri
mai puþine înseamnã export mai scump. Drept pentru care, unii fermieri australieni nu mai vând în afarã, ci încearcã
sã gãseascã cumpãrãtori în interiorul þãrii. Pe de o parte, scade profitul, pe de alta, vor avea de suferit statele care
cumpãrau alimente ºi produse agricole din Australia.

ªi apar ºi alte probleme. Comunitãþile rurale mici sunt luate cu asalt de oameni care cautã de muncã în ferme! La
o asemenea aglomeraþie, doar o mânã de infecþii ar putea cauza un dezastru umanitar!

În Asia de Sud-Est, Hong Kong ºi Singapore par statele aflate în cel mai mare pericol. Ambele importã mâncare,
Hong Kong din China, Singapore, din Malaezia. E de ajuns ca una dintre aceste þãri sã sisteze exportul ºi milioane de
oameni din Hong Kong ºi Singapore vor muri de foame, se teme Organizaþia Naþiunilor Unite.

Ce este de fãcut? ONU cere þãrilor afectate sã implementeze mãsuri de urgenþã pe plan intern, precum ºi sã
colaboreze la nivel global pentru a proteja aprovizionarea cu alimente. Guvernele îºi pot proteja cetãþenii stabilind
rezerve alimentare de urgenþã ºi oferind ajutor substanþial lucrãtorilor agricoli. Cooperarea ºi comerþul global deschis
sunt, de asemenea, esenþiale. L.TEODORESCU
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Repornirea economiei dupã Covid-19

Un milion de contracte de
muncã suspendate

Numãrul contractelor de muncã suspendate/
încetate este de peste un milion.

Potrivit cifrelor furnizate de Ministerul Muncii ºi
Protecþiei Sociale, înregistrate la Inspecþia Muncii
la data la care prezenta ediþie a Gazetei se afla la
tipar (21 mai), cele mai multe contracte suspendate
(170.744) erau din domeniul industriei prelucrã-
toare. Alte 97.621 erau din comerþul cu ridicata ºi
cu amãnuntul/repararea autovehiculelor ºi motoci-
cletelor, iar 99.924 contracte suspendate erau din
HoReCa.

Contractele de muncã încetate erau în numãr
de 397.808 (la data de 21 mai).

Dintre acestea, 70.750 erau în domeniile comer-
þului cu ridicata ºi amãnuntul/repararea autovehi-
culelor ºi motocicletelor, 70.252 erau din industria
prelucrãtoare, iar 58.580 erau în construcþii.

Este o cifrã fãrã precedent, care reprezintã un
serios semnal de alarmã, potrivit experþilor de pe
piaþa muncii. (L.T.)

(Urmare din pagina 1)

(Urmare din pagina 1)
Întreaga miºcare cooperatistã este implicatã activ în efortul colectiv care

necesitã un rãspuns la criza de sãnãtate care s-a transformat rapid într-o crizã
socialã ºi economicã. Este la fel de evident pe cât este de firesc. În domeniul
cooperãrii, cetãþenii apeleazã în primul rând la instituþiile al cãror principiu de
funcþionare este ajutorul reciproc, la instituþiile a cãror abordare este tocmai aceea
de a îmbunãtãþi eficacitatea acþiunilor de solidaritate pentru a rãspunde la
problemele comune.

Astãzi, propunem societãþii nu numai sã caute cooperaþia în caz de urgenþã.
Cooperaþia este o soluþie pentru a construi o economie mai echitabilã, mai
echilibratã ºi, mai ales, mai puþin fragilã în faþa provocãrilor globale, cum ar fi
pandemiile sau, puþin mai departe, schimbãrile climatice.

În modelul competitiv, pentru a obþine bunuri ºi servicii la cel mai mic cost
posibil, este nevoie de întreprinderi care sã fie cât mai profitabile posibil. Acest
model se bazeazã pe un principiu: profiturile proprietarilor de capital care conduc
aceste întreprinderi.

Membrii cooperativelor au adoptat o altã cale de aproape douã secole: modelul
cooperatist. Gestionãm întreprinderile pentru a rãspunde nevoilor noastre comune,
al cãror principiu de bazã nu este profitul, ci ajutorul reciproc ºi a cãrui rentabilitate
rezultã din controlul democratic al membrilor lor, lucrãtorilor, consumatorilor ºi
producãtorilor.

Adoptarea tot mai mare a acestui model de organizare economicã pentru a
rãspunde cu succes nevoilor noastre colective contribuie la creºterea capitalului
social ºi la consolidarea societãþii noastre pentru a face faþã adversitãþii, bazându-ne
pe relaþii solide de reciprocitate ºi de cooperare. Acest lucru este strâns legat de
necesitatea consolidãrii organizaþiilor societãþii civile.

Pentru moment, în timp ce nevoia de intervenþie a statelor puternice în favoarea
interesului general este atât de evidentã, unii oameni încã se gândesc sã se
opunã statului ºi pieþei. Ei greºesc.

Nu este vorba de a afirma cã piaþa întruchipeazã libertatea ºi cã statul
întruchipeazã egalitatea. Este vorba despre privirea autonomiei noastre ca cetãþeni.
Pentru a ne putea asigura cã statul este în slujba libertãþilor noastre ºi pentru a
putea participa, pe piaþã, în condiþii de egalitate.

Autonomia cetãþenilor, în miºcarea cooperatistã, se bazeazã în mare mãsurã
pe structurile organizaþiilor societãþii civile. Societatea civilã, autonomã ºi organizatã
în mod democratic este cea care poate aduce un nivel suplimentar de coordonare,
fãrã a fi nevoie sã se recurgã la un control autoritar.

Sistemele de supraveghere sunt inutile dacã nu avem cetãþeni responsabili ºi
organizaþi care sã satisfacã nevoile fiecãrei familii, care controleazã exercitarea
puterii publice ºi contribuie la democratizarea acesteia. Nici pieþele nu vor putea
funcþiona pentru a garanta libertatea dacã organizaþiile societãþii civile nu participã
la democratizarea puterii economice.

Acest lucru ni l-a explicat Papa Francisc în ultima sa scrisoare cãtre miºcãrile
populare de Paºte: „Sper cã guvernele vor înþelege cã paradigmele tehnocratice
(fie ele statistice sau bazate pe piaþã) nu sunt suficiente pentru a face faþã acestei
crize ºi, de altfel, nici pentru celelalte probleme mari ale umanitãþii. Astãzi, mai
mult ca oricând, oamenii, comunitãþile, popoarele trebuie sã fie în centrul tuturor,
unite pentru a îngriji, pentru a salva, pentru a împãrtãºi”.

În calitate de preºedinte al Alianþei Cooperatiste Internaþionale, am putut cãlãtori
în peste 50 de þãri în ultimii doi ani. Am vãzut cã valorile ºi principiile cooperatiste,
în culturi diferite, în medii diferite, în regimuri politice diferite ºi în contexte socio-
economice diferite, sunt piloni universali pentru construirea societãþilor care pun
în aplicare democraþia, justiþia socialã ºi protecþia mediului.

În aceastã crizã, ne confruntãm cu provocãri istorice. Cel mai important este
sã înþelegem cã nimeni nu va putea face faþã singur unei pandemii globale precum
Covid-19, dar ºi cã nimeni nu se poate confrunta singur cu aceastã soartã
imprevizibilã pe care o împãrtãºim ca civilizaþie globalã.

Solidaritatea contribuie la producerea de bogãþie, inovaþie ºi la satisfacerea
nevoilor popoarelor noastre, respectând mediul înconjurãtor. Cooperativele au
demonstrat acest lucru de zeci de ani în industrie ºi servicii publice, agriculturã,
locuinþe, sãnãtate ºi educaþie.

Modelele globalizãrii, care au fost impuse în ultimele decenii, se prãbuºesc,
naþionalismele xenofobe se ridicã împotriva incapacitãþii lor de a oferi rãspunsuri,
iar sistemul financiar se prãbuºeºte din nou.

Cei care construiesc în fiecare zi o economie bazatã pe democraþie, solidaritate
ºi justiþie socialã ºtiu cã dezvoltarea este posibilã prin combinarea incluziunii
sociale ºi a protecþiei mediului. Mulþi lideri mondiali împãrtãºesc aceastã viziune.
Acesta este motivul pentru care prezic cã vom reuºi, în ciuda suferinþelor ºi
incertitudinilor prin care trecem astãzi, în construirea unei noi ere mondiale, a
unui destin comun bazat pe valori ºi principii cooperatiste.

Ariel Guarco,
Preºedintele ACI

„Mãsurile viitoare trebuie sã fie concepute ºi pregãtite
astfel încât, pe de o parte, sã asigure o bunã asistenþã
medicalã ºi, pe de altã parte, sã poatã fi susþinute pe
perioadele necesare. Planificarea acestei tranziþii trebuie
sã înceapã imediat în politicã, administraþie, companii ºi
alte organizaþii”, susþin specialiºtii nemþi.

În acest sens, guvernul condus de Angela Merkel
deja elaboreazã un pachet de salvare economicã în
valoare de pânã la 750 de miliarde de euro, care include
mãsuri de stimulare a împrumuturilor pentru întreprin-
derile mici ºi mijlocii, asumarea de mize în marile
companii ºi sprijinirea lucrãtorilor afectaþi de pandemia
de Covid-19.

Un grup de lucru format din experþi ºi reprezentanþi
ai societãþii civile aduce recomandãri cu privire la modul
de relaxare a restricþiilor impuse pe piaþa muncii. De
exemplu, industrii precum telecomunicaþiile ºi piaþa auto
ar trebui sã fie prioritare ºi redeschise numaidecât. La
fel ºi firmele care au legãturã cu sistemul sanitar. În
schimb, sectorul HoReCa (hoteluri, baruri ºi restaurante,
catering etc.) trebuie repornit de o manierã „foarte atentã
ºi controlatã”, iar discotecile ºi cluburile de noapte pot
rãmâne închise, deocamdatã.

Un alt bun exemplu vine din China, care s-a angajat
într-un plan agresiv de salvare a economiei, lansând
politici ºi campanii menite sã împingã oamenii înapoi la
muncã, sã încurajeze încrederea în afaceri ºi sã protejeze
cât mai multe companii. În acelaºi timp, Beijingul inves-
teºte miliarde în materiale de protecþie ºi tratament
medical, dar pompeazã bani ºi în proiecte de infras-
tructurã pentru a crea locuri de muncã. De asemenea,
eliminã blocajele rutiere ºi permite oamenilor sã cãlã-
toreascã liber în zonele în care virusul pare sã nu mai
aibã aceeaºi intensitate.

NICHOLAS CEZAR

Iatã de ce o planificare detaliatã fãcutã încã de pe
acum ar putea proteja categoriile vulnerabile ºi ar ajuta
economiile naþionale sã recupereze pierderile imediat
ce lucrurile revin la normal.

Germania este þara în care peste 100.000 de
persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus ºi în
care au murit deja peste 2000 de oameni. Tot Germania,
însã, este statul din Europa în care un grup de eco-
nomiºti, avocaþi ºi experþi medicali recomandã o
renaºtere treptatã a economiei, care ar permite indus-
triilor specifice ºi angajaþilor sã îºi reia activitãþile. Cum
cercetãtorii spun cã nu se aºteaptã ca un vaccin (ori un
alt tratament eficient) pentru coronavirus sã fie disponibil
înainte de 2021, Institutul pentru Cercetãri Economice
(IFO) a transmis autoritãþilor cã este nevoie ca Germania
sã abordeze deja tema relansãrii economiei.
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4 mai
 IOANA PACEARESCU, preºedinte

al SCM ARTIN Tg. Jiu  FLOAREA
RÃDOI, contabil ºef al SCM VICTORIA Titu  ZENOVIA
TIMIª, contabil ºef al SCM PRISLOPUL Borºa  CLAUDIA
PETRIUC, contabil ºef al SCM IGIENA Oradea.

5 mai
 DOINIÞA ANA RAITA, preºedinte al SCM COOTEX

Oradea  GHEORGHE BROªTEANU, preºedinte al SCM
TEHNICA Roman  ELENA TESLEA, contabil ºef al SCM
AUTOMECANICA Galaþi.

6 mai
 LÃCRÃMIOARA CHELARIU, contabil ºef al SCM

IGIENA Botoºani  ELENA LUCIANA POPESCU, contabil
ºef al SCM JIUL Tg. Jiu.

7 mai
 ANGELA ANCHIDIN, contabil ºef al AJCM

Suceava  ELEONORA SÃFTESCU, preºedinte al SCM
ELEONORA Tg. Jiu.

8 mai
 MARIN SUCEA, preºedinte al SCM AUTOMOBIL

SERVICE Craiova  GABRIELA PAU, preºedinte al SCM
PRESTACOM Tg. Jiu  MARIA HOSU, contabil ºef al
SCM METALUL Braºov  GYÖNGYI SIMON, contabil
ºef al SCM ELECTROMECANICA Tg. Mureº  DANIELA
ªOVEA, contabil ºef al SCM GR1 TEHCONF Iaºi.

9 mai
 ION IONICÃ, director al Liceului Tehnologic

UCECOM „Spiru Haret” Craiova.
10 mai

 RODICA ZOLANCOVSCHI, preºedinte al SCM
MUNCA Roman.

11 mai
 GEANINA ELENA DÃNILÃ, preºedinte al SCM

CONFECÞIA Botoºani  DANIELA LIA FAUR, contabil
ºef al Societãþii Cooperative COLORTEX Timiºoara

 VALENTINA OTULESCU, director adjunct al Colegiului
UCECOM „Spiru Haret” Bucureºti.

12 mai
 NICOLAE BELEIU, preºedinte al SCM NAPOART

Cluj-Napoca  TAMARA LAZÃR, director executiv al CS
VOINÞA Buzãu.

13 mai
 DAFINA LÃCRÃMIOARA VÃTAVU, preºedinte al

SCM UNIREA Suceava.
17 mai

 TÜNDE BRIGITTE JANÖ, contabil ºef al SCM
METALUL Tg. Mureº.

18 mai
 LILIANA CROITORU, preºedinte al SCM

SOLIDARITATEA Gura Humorului  CERASELA BADEA,
contabil ºef al Societãþii Cooperative ATCOM Cãlãraºi.

19 mai
 EUGEN PAVÃLCHEVICI, preºedinte al SCM

BLÃNARI Bucureºti  MARIA MANOLICÃ, preºedinte al
SCM MODEX Oradea  CORINA ELENA BADEA, cenzor
al Uniunii Naþionale a Cooperaþiei Meºteºugãreºti –
UCECOM  LÃCRIMIOARA BALIN, contabil ºef al SCM
PIELARUL Sighetu Marmaþiei  ELENA HAPENCIUC, ºef
contabil al SCM 22 DECEMBRIE Rãdãuþi  MARINELA
PROªTEAN, contabil ºef al SCM MEªTEªUGARUL
Mediaº.

20 mai
 MARIOARA TUDOR, preºedinte al SCM MOBILÃ

ªI TAPIÞERIE Bucureºti  ELENA EVELINA CIRIMPEI,
preºedinte al SCM COMATI Dorohoi  ADRIANA
FÃZÃCAª, contabil ºef al CS VOINÞA Cluj-Napoca.

21 mai
 GABRIELA ELENA PATACHI, ºef contabil al SCM

CONF Alba Iulia  RADU CONSTANTIN ARDELEANU,
administrator al Societãþii Cooperative ARC ELECTRO
din Constanþa.

Zodia: GEMENIZodia: GEMENIZodia: GEMENIZodia: GEMENIZodia: GEMENI
23 mai

 IRINA ROGOZAN, contabil ºef al
SCM SOLIDARITATEA Cluj-Napoca.

Tot pentru noi!

Un meºteºug rarisim: potcovirea ouãlorMeºteºug ºi carierã

ORIZONTAL: 1) La finalul cererii 2) Oameni dezo-
rientaþi – Cunoscut ca mic în mãsurã 3) Primeºte marfa
în urma unei plãþi – Platã în naturã 4) Mediu la istorie
– De aceeaºi vârstã – Înscrise în ligã! 5) Iese la spãlat
– A da tãria pe gât 6) Mãsuri luate pe teren – Casa în
care toatã familia lucreazã 7) Sunt ocupate de populaþie
8) Neplãcut la gust – Ridicatã în slavã 9) Omul cu linguri
– Mersul la peºte 10) Iute la mânie.

VERTICAL: 1) Debutanþi 2) Ieºirea din strâmtoare –
Uºier… în turã! 3) Bãtut în cap – Se aude uneori de la
tribunã 4) Arãtat cu degetul – Pãºune 5) O iau uºor la
vale (fem. pl.) – Trãieºte pe picior mare 6) Un ºef… al
dracului 7) Târg la periferii! – Doborât în uralele arenei
– Nucleu de stibiu! 8) Rea la suflet – Umbre… ascunse
9) Luat pe nepregãtite – Divinizat 10) A picat de fazan
– Bunã la cârpeli.

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

Iatã cã imaginaþia meºteºugarilor români poate transforma
deprinderile ºi cunoºtinþele fârtaþilor de pretutindeni în meº-
teºuguri atât de rare, încât produsele lor sunt considerate
adevãrate capodopere de artã. De-a lungul deceniilor, cu
experienþa ºi îndemânarea dobândite în meºteºuguri arhi-
cunoscute, unii meºteri au devenit adevãraþi deschizãtori de
drumuri în noi ºi noi produse manuale. Produse care uimesc cu
frumuseþea ºi gingãºia lor atât pe cunoscãtori cât ºi pe novici.
Aþi auzit sau v-aþi închipuit cã Paºtele poate fi întâmpinat, pe
lângã celebrele Ouã roºii ºi de Ouã Potcovite? Da, este adevãrat!
Aceste ouã sunt operele meºterilor Potcovari de ouã.

Unul dintre cei mai cunoscuþi ºi apreciaþi din aceastã
breaslã este Petru Socaciu. A lucrat cu sârg ºi rãbdare ca
potcovar în comuna în care locuieºte timp de peste 50 de
ani. Pentru el credinþa, tradiþia ºi familia au însemnat universul
lui meºteºugãresc. Paºtele a fost o nouã ºansã în a participa
la aceastã Mare Sãrbãtoare a Creºtinismului. Ce ºi-a propus
meºterul? „La viaþa mea am potcovit mii de cai aºa cã de ce
sã nu reuºesc sã potcovesc gingaºele ouã? Normal, un ou
se potcoveºte mai greu decât un cal. ªi calul este un animal
sesibil, dar munca cu oul este tare gingaºã ºi migãloasã.
Trebuie, în primul rând, multã rãbdare”. Pentru a crea ceea
ce ºi-a propus, fierarul din Macea foloseºte tehnica pe care
ºi-a însuºit-o într-o jumãtate de veac. El se ajutã de o forjã
foarte veche ºi de un ciocan. Susþine cã cel mai greu este
confecþionarea caielelor ºi prinderea lor pe ou. Dupã destule
încercãri, prima experienþã internaþionalã a avut-o în Austria,
la Viena, unde a participat la un mare concurs pentru fierarii
din mai multe þãri europene. „Toþi meºterii ºi vizitatorii s-au
mirat de ce ºtiu Eu sã fac. La început nu au crezut cã eu
potcoveam un ou ºi se uitau cu ochii mari deschiºi la mine.
Oul meu potcovit este ºi acum vedeta unei expoziþii per-
manente a fierarilor din Viena”, spune cu o mândrie puþin
maliþioasã meºteºugarul Socaciu din Macea. Dupã recunoaº-
terea europeanã, meºterul arãdean ºi-a mai îmbunãtãþit
tehnica de potcovire a ouãlor ºi a dãruit majoritatea creaþiilor
sale prietenilor sau celor care l-au vizitat, mulþi dintre aceºtia
fiind de peste hotare.

 Normal cã un asemenea meºter trebuie sã adune în
jurul lui ºi adepþi. Unul dintre aceºtia, ºi nu ultimul recunoscut
este Dumitru Felician Fãrcaº din Unguraº. El este meºteºu-
garul care a reuºit sã impresioneze prin gingaºele ouã
potcovite ieºite din mâinile sale, atât pe români cât ºi pe
strãini. Spune cu rãbdarea glasului maramureºean: „Mulþi cred

ca sã potcoveºti ouã este o metaforã pentru a exprima ceva
imposibil”. Însã Meºterul Felician, din Unguraº, reuºeºte acest
lucru în cel mai real mod. Da, pune potcoava pe ou, ºi îndoaie
caielele pe cealaltã parte, astfel încât potcoava nu se miºcã
deloc pe fragila structurã. Povestea lui Fãrcaº este o ade-
vãratã lecþie de viaþã ºi credinþã. El este, pe lângã meºteºugar
ºi un om de culturã, implicat în mai multe activitãþi ºi proiecte.
Interesat foarte mult de istoria locului, de toate cele autentice,
de conservarea ºi promovarea lucrurilor de valoare spune
hotãrât: „Mã doare inima când vãd cã se renunþã cu foarte
mare uºurinþã la niºte lucruri autentice vechi”.

Un alt meºter îndrãgit de aceastã meserie neobiºnuitã
este Victor Simion din Jilavele, judeþul Ialomiþa. El vorbeºte
despre acest meºteºug ca despre un obicei despre care
bãtrânii spuneau cã scoate în evidenþã mãiestria meºterilor
în a face toate treburile migãloase. A „furat” meºteºugul de
la un fierar în vârstã, iar de atunci a pus potcoave la sute de
ouã pe care le-a dãruit sau le-a vândut în þarã ºi în strãinãtate
în perioada Sãrbãtorilor Pascale. Pentru ca obiceiul sã nu se
piardã, meºterul a deschis la muzeul din sat un cerc unde îi
învaþã pe copii aceastã artã. Ouale potcovite au devenit o
adevãratã emblemã pentru sãtenii din Jilavele.

De admirat este faptul cã aceste „Minuni” de ouã potcovite
sunt destinate celor cunoscuþi sau mai puþin cunoscuþi dar
cu credinþã ºi bunãtate în suflet, cinstind numele Domnului
în zilele Sfintelui Paºte.

LIA PINTILIE

În tot acest timp am descoperit ºi învãþat. Cea mai înaltã
sculpturã din Europa este Chipul lui Decebal sculptat într-o
stâncã de la Cazanele Dunãrii. Basorelieful are 55 m înãlþime
ºi o lãþime de 25 m. Alte dimensiuni sunt: lungimea ochilor:
4,3 metri; lungimea nasului: 7 metri; lãþimea nasului: 4 metri.
Împresionante reprezentãri!

Realizãrile românilor sunt admirate ºi în alte colþuri
îndepãrtate ale lumii. Statuia Christos Mântuitorul (Cristo
Redentor) din Rio de Janeiro, Brazilia – consideratã una din
Minunile Lumii Moderne – are chipul sculptat de Românul
Gheorghe Leonida. Puþini sunt cei care ºtiu cã fãrã ajutorul
lui, statuia nu ar fi arãtat astãzi atât de spectaculos.
Monumentul „Cristo Redentor” este amplasat la sud de oraº,
pe muntele Corcovado, la o altitudine de 700 de metri deasupra
nivelului mãrii, în pãdurea Tijuca. Monumentul are o înãlþime
de 30 metri, împreunã cu soclul 38 de metri, lãþimea la nivelul
braþelor 28 metri ºi o greutate de peste 1000 de tone.

Da, avem de ce sã fim mândri! (L.P.)

Multe minunãþii naturale fac parte din zestrea þãrii noastre,
minunãþii care uneori au scãpat de ochiul ºi cunoaºterea
noastrã. Prin descoperirea lor, nu numai cã reuºim sã ne
cunoaºtem leagãnul, dar sã ºi atragem atenþia ºi respectul
celorlalþi. Natura noastrã, vatra noastrã, de aici apare nevoia
de a contribui ºi noi, oamenii, alãturi de cele dãruite de
Dumnezeu la îmbogãþirea spiritualã ºi culturalã sub pecetea
româneascã.

Aºa stând lucrurile trebuie sã scoatem în evidenþã cã
cele mai vechi fosile de Homo Sapiens din Europa au fost
descoperite în sud-vestul României, în Peºtera cu Oase.
Fosilele, provenind de la trei indivizi (numiþi de cercetãtori –
Cei trei care au trãit prin activitate conºtientã), au fost datate
la o vechime de 35.000 de ani. Aceastã grotã a fãcut pentru
a mia oarã ca numele þãrii noastre sã fie cunoscut peste
mãri ºi þãri, ba chiar sã facã înconjurul lumii.


