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Fosti sefi de state: Cum va arata lumea dupa
pandemie?
Institutul de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului si
Centrul International Nizami Ganjavi au organizat videoconferinta in care
fosti sefi de stat, totodata oameni de stiinta, si reprezentanti ai mediului
academic au prezentat propunerile lor pentru abordarea viitoare a
Obiectivelor de Dezvoltare Durabila, relateaza stiripesurse.ro.

media-158394496870195800.jpg

Videoconferinta a fost moderata de Phoebe Koundouri (Universitatea din Atena, presedinte al
Asociatiei Europene a Economistilor Specializati in Domeniul Mediului si al Resurselor, copresedinte al Retelei de Solutii pentru Dezvoltare Durabila, filiala Grecia, director al Comunitatii
de Cunostinte si Inovatie Europene pentru o societate prospera, inclusiva si rezilienta din punct
de vedere climatic).
Va prezentam, succint, opiniile exprimate. Dezbaterile organizate de Institutul de Studii Avansate
pentru Cultura si Civilizatia Levantului, in cadrul proiectului ”Lumea post-pandemiaCOVID-19: o
viziune umanista pentru o dezvoltare durabila”, vor fi prezentate, ulterior, intr-un volum.
Prof. univ. dr. Phoebe Koundouri, Universitatea din Atena, presedinte al Asociatiei Europene a
Economistilor Specializati in Domeniul Mediului si al Resurselor:
”Rolul mediului academic in implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila defineste modul

in care societatea isi va reveni dupa pandemie”
„Obiectivele de Dezvoltare Durabila se concentreaza pe prosperitate, oameni si planeta, eforturi
facute in directia atingerii lor. Odata cu aparitia pandemiei de COVID-19, aceste eforturi s-au
oprit. Trebuie sa vedem ce masuri luam de acum inainte pentru indeplinirea acestor Obiective.”
Emil Constantinescu
, presedintele Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului, presedintele
Romaniei 1996-2000:
”Pandemia a scos la iveala deficiente grave in domeniile sanatatii, economiei, educatiei, protectiei
sociale, drepturilor omului”
“in statele dezvoltate s-a dovedit ca institutiile nu dispun de sisteme de avarie, care sa permita
replierea in cazul unor situatii de criza. Statele in curs de dezvoltare pentru care acestea erau un
model de urmat isi pot pune intrebari legitime pentru viitorul lor. si, la fel de legitim pot intreba pe
reprezentantii mediului academic de ce nu au abordat si expus public cu mai mult timp inainte
aceste carente pe care, in numai trei luni, un virus le-a evidentiat in mod dureros. Raspunsul la
pandemie nu trebuie separat de actiunile care privesc Obiectivele de Dezvoltare Durabila.
Trebuie doar reevaluate si prioritizate cele care ne asteptam sa se agraveze dupa ridicarea
pandemiei”.
Prof.dr. Ameenah Gurib-Fakim, fost rector al Universitatii, presedintele Mauritius 2015-2018:
„Obiectivele de Dezvoltare Durabila reprezinta, fiecare, un sistem care lanseaza provocari
mediului academic si lumii intregi”
”Cele saptesprezece Obiective de Dezvoltare Durabila - cele mai relevante, prin efectele pe care
le pot genera fiind siguranta alimentara, asigurarea sanatatii si bunastarii individuale,
reglementarea inegalitatilor de gen, asigurarea rezilientei institutiilor, accesul la apa si calitatea
apei distribuite, utilizarea tehnologiei si a inovarii, stabilirea unor parteneriate puternice la nivelul
societatii globale -, sunt fiecare, in sine, un sistem care lanseaza provocari mediului academic si
lumii intregi, deopotriva. Datele care rezulta din cercetarile efectuate de mediul academic in acest
sens sunt relevante pentru tari si pentru regiuni”.
Garry Jacobs, presedinte & CEO - Academia Mondiala de Arta si stiinta:
”Care este rolul stiintific al mediului academic in gestionarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila?”
„Obiectivele nu au fost abordate egal in timpul pandemiei. Am pierdut multe oportunitati de-a
lungul timpului, in gestionarea multor crize, cum ar fi criza economica, sau gestionarea
schimbarilor climatice. si le mentionez acum, deoarece mi-este teama ca le vom repeta din nou.
Acum, trebuie sa mergem pe solutii rapide.(...) Mediul academic are responsabilitatea de a
provoca intelepciunea conventionala despre ortodoxia financiara si economica, care inca ne
guverneaza, in ciuda esecurilor sale”.
Bujar Nishani, presedintele Albaniei 2012-2017:
„Prin transparenta si comunicare se poate fonda o perspectiva sustenabila asupra lumii”
”Prin Obiectivele de Dezvoltare Durabila avem in vedere securitatea societatilor noastre. Ne

confruntam acum cu o criza de incredere la nivelul sistemelor politice si al societatilor (...) Atat
mass-media traditionala, dar si social media au fost provocate. Comunicarea este extrem de
importanta intrucat poate modela perspective si permite transmiterea de cunostinte din mediul
academic spre populatie. Prin transparenta si comunicare se poate fonda o perspectiva
sustenabila asupra lumii.”
Rosalia Arteaga Serrano, fost Ministru al Educatiei, presedintele Ecuadorului 1997:
„Aceasta pandemie a scos la iveala tot ce era mai bun in noi, dar si ce este mai rau”
”Cum pot Obiectivele de Dezvoltare Durabila sa creeze angajament pentru societate in ansamblul
ei? in tarile din America Latina, foarte afectate de pandemia decoronavirus, urmeaza inca una,
mult mai grava, si anume cea economica. Aceasta pandemie a scos la iveala tot ce era mai bun
in noi - solidaritatea de a supravietui si de a gasi un vaccin, dar si ce este mai rau – coruptia. Un
instrument important in gestionarea acestor probleme este educatia, doar ca prin educatie nu
avem rezultate imediate, trebuie sa asteptam sa vedem aceste rezultate. Iar solidaritatea trebuie
atinsa lucrand impreuna”.
Prof.dr. Nikolaos Theodossiou, presedintele Retelei de Solutii pentru Dezvoltare Durabila, filiala
Marea Neagra:
„Putem obtine enorm, daca urmarim sa atingem o cooperare globala”
”Trebuie sa ne concentram atentia pe partea plina a paharului. COVID-19 ne-a adus o provocare
si o oportunitate. Ne indreptam spre o noua normalitate, care trebuie sa fie mult mai sustenabila,
ca urmare a unei re-startari globale. Putem obtine enorm, daca urmarim sa atingem o cooperare
globala”.
László Borbély, consilier de stat, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din
cadrul Guvernului Romaniei, cadru didactic asociat la Universitatea „Sapientia” din Targu Mures:
„Trebuie lucrat indeaproape cu liderii politici, pentru co-proiectarea unei viziuni”
”Actiunea trebuie focalizata pe trei directii: leadership politic, angajament si vointa politica,
acestea urmand sa angajeze viziunea si angajamentul tuturor partilor interesate. Trebuie lucrat
indeaproape cu liderii politici, pentru co-proiectarea unei viziuni, si dezvoltarea de cai care pot
ajuta la implementarea viziunii”.
Rovshan Muradov, secretar- general al Centrului International Nizami Ganjavi
„Cum vom face fata unui nou val al pandemiei, daca, in prezent, ne lipsesc leadershipul si
solidaritatea?”
”Se pierde valoarea solidaritatii. Fiecare tara este o insula in ocean – tarile nu colaboreaza intre
ele. Cum vom face fata unui nou val al pandemiei, daca, in prezent, ne lipsesc leadershipul si
solidaritatea? Pentru a le dobandi trebuie sa combinam rolul mediului academic cu cel al
politicienilor.”
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