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Romania ar putea deven tinta rachetelor rusesti.
‘’Rusia nu intentioneaza sa participe la nici un fel de
manevre comune cu Romania dar isi va atinti rachetele asupra
bazelor SUA din aceasta tara’’. Declaratia apartine generalului
Vladimir Samanov, consilierului ministrului Apararii de la
Moscova, si vine in urma stirii difuzate de France Presse in
care era citata o declaratie a ministrului roman al Apararii,
Teodor Melescanu, potrivit careia Romania si Bulgaria vor
propune Rusiei organizarea de manevre militare comune pentru
a incerca sa dezamorseze tensiunile generate la Moscova de
infiintarea bazelor americane in cele doua tari. Informatia a
fost dezmintita de ministrul roman.
‘’Ministrul roman al Apararii se pare ca nu cunoaste bine
istoria, daca a facut o astfel de propunere. As vrea sa amintesc
ca, la decizia conducerii sovietice in perioada dinaintea celei
de-al doilea razboi mondial, armata sovietica a participat activ
la manevre comune cu fortele armate ale Germaniei fasciste.
Cum s-a terminat aceasta cooperare, o stim cu totii - cu un atac
barbar al Germaniei naziste asupra Uniunii Sovietice si un
razboi sangeros’’, a afirmat generalul Samanov, relateaza ITARTASS, preluat de Rompres.
‘’Aplicatiile militare reprezinta gradul suprem de pregatire
militara a fortelor armate pe timp de pace. Pentru desfasurarea
lor este nevoie de un nivel inalt de incredere intre tarile
participante la manevre. Despre ce fel de incredere poate fi
vorba in cazul dat, cand SUA vorbesc de amplasarea unor
facilitati militare in Romania si Bulgaria, care, de fapt, vor fi
transformate in doua-trei saptamani in baze militare in
adevaratul sens al cuvantului’’, a mentionat consilierul
ministrului rus al Apararii, indicand ca o ‘’dovada in acest sens
este operatiunea SUA impotriva Irakului’’.
Totodata, Samanov nu a exclus posibilitatea ca Statele Unite
sa nu se limiteze la instalarea de baze doar in Romania si
Bulgaria, ci sa caute sa-si amplaseze facilitati militare in
Georgia si Ucraina: ‘’Noi nu excludem aceasta posibilitate,
dar as vrea sa reiau aici declaratia facuta anterior de presedintele
Federatiei Ruse, Vladimir Putin, care a spus ca rachetele rusesti

vor fi indreptate asupra unor obiective din Europa, care, in opinia
militarilor nostri, prezinta un pericol potential la adresa securitatii
Rusiei’’.
Basescu respinge santajul energetic.
Presedintele Traian Basescu a declarat la Summitul privind
energia, de la Zagreb, la care a participat si omologul sau rus
Vladimir Putin, ca Romania nu va accepta niciodata ideea
utilizarii energiei ca instrument de presiune politica. “Trebuie
sa acceptam toti ca energia este o marfa, fie ea si strategica, dar
niciodata nu vom accepta ideea utilizarii energiei ca instrument
de presiune politica”, a spus Basescu.
Seful statului a mentionat ca mesajul principal al interventiei
sale este ca Romania considera ca solutia pentru zona Europei
de Sud-Est este crearea unei piete integrate la nivel regional, in
care producatorii de energie sa actioneze conform principiilor
liberei concurente, iar beneficiarii sa poata opta pentru cele mai
bune servicii. La summitul privind energia in Europa de SudEst, de la Zagreb, au participat presedintii Croatiei, Federatiei
Ruse, Albaniei, Republicii Bosnia si Hertegovina, Bulgariei,
Republicii Muntenegru, Macedoniei, Romaniei, Serbiei.
Isarescu: BNR va interveni doar in ultima instanta.
Guvernatorul bancii centrale afirma ca aprecierea leului fata
de euro la un nivel record, pentru ultimii 4 ani si jumatate, s-ar
putea dovedi “nesustenabila
Aprecierea leului, care a urcat la cotatia maxima din ultimii
patru ani si jumatate,fata de euro, s-ar putea dovedi nesustenabila,
dar Banca Nationala a Romaniei (BNR) prefera ca moneda sa
se stabilizeze singura, a declarat guvernatorul bancii centrale,
Mugur Isarescu.
Cu toate acestea, Isarescu a minimalizat efectele negative
ale aprecierii leului, spunand ca BNR se concentreaza asupra
tendintelor pe termen lung de pe piata valutara. Interventia BNR
este o masura de ultima instanta, dar ramane intotdeauna o
optiune.
“Muzici si traditii in Cismigiu”.
De sarbatoarea Sanzienelor s-a incheiat si prima editie a
Festivalului national de folclor “Muzici si traditii in Cismigiu”,

care a adus la Bucuresti aproape 30 de fanfare, tarafuri si
ansambluri, inclusiv ale minoritatilor, peste 40 de mesteri
populari si specialitati gastronomice traditionale. Manifestarea,
premergatoare anului 2008, “Anul Interculturalitatii”, le-a
propus bucurestenilor o (re)descoperire a traditiilor si
obiceiurilor culturale din satul romanesc. Festivalul, care durat
trei zile, a fost organizat de Primaria Municipiului Bucuresti
prin Centrul de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei
Populare si Directia de Cultura, cu sprijinul ArCuB si al
Centrului Cultural Mogosoaia.
Prima editie a Festivalului national de folclor “Muzici si
traditii in Cismigiu” s-a deschis cu o parada a portului popular
din toate zonele tarii. Aproape 400 de oameni imbracati in
costume populare au strabatut Bucurestiul pe traseul Piata
Amzei - str. Christian Tell - Calea Victoriei - Aleea Kretulescu
- Piata Walter Maracineanu - Parcul Cismigiu. Cismigiul s-a
transformat intr-o “tabara” a mesterilor populari si a muzicii
traditionale. Pe scena amenajata pe malul lacului au venit
grupuri precum dubasii din Feregi, ceterasii din Ceaus-Mures
(experti ai tuturor muzicilor de pe Tarnave: romanesti,
unguresti, tiganesti si sasesti), grupul Iza din Maramures si
banda fratilor Pasca din Carei, fratii Lucan (care au cantat alaturi
de Goran Bregovici in Italia, iar apoi au participat la concertul
“Odiseea Pacii” al lui Emir Kusturica) sau heghedusii din Bihor,
care au venit cu “higheghea” - o vioara neobisnuita, ce foloseste
ca rezonator o palnie metalica.
Icoane din Brad, Cugir sau Alexandria, pictate pe sticla,
tesaturi si Broderii din Salva si Botiza, ceramica de Kuty si
Horezu, instrumente muzicale, turta dulce si fasole la ceaun,
toate au putut fi admirate, “degustate” si cumparate de-a lungul
celor trei zile cat mesterii populari au poposit in Gradina
Cismigiului. Doritorii primeau pe loc, pe langa informatiile
cerute, si cate o scurta lectie culturala. O lingurita cioplita in
lemn despre care mesterul spune ca reia unul dintre motivele
din “Coloana Infinitului” a lui Brancusi sau o alta pe care este
cioplit “pomul vietii”, o icoana reprezentandu-l pe Sfantul
Gheorghe, la care primesti gratis povestea Sfantului istorisita
in stil propriu, fluiere si alte instrumente de suflat, unde artistul
polpular iti ofera pe langa un mic concert ad-hoc si un “curs”
de cantat... Iar pe Aleea Mestesugarilor, printre casutele de turta
dulce, podoabele din ceramica pictata sau impletituri
traditionale, a fost deschisa o mica “scoala” de vara, unde
mesterul Constantin Dumitru din comuna Ciolpani ii invata pe
copii e sa modeleze oale si figurine din lut.
Pana seara tarziu, pe aleile Cismigiului au ramas intinse
vasele din ceramica, de pomi au atarnat costumele populare, si
terasa lui Soni, unde se promitea mancare traditionala, a ramas
deschisa. Iar daca de la restaurantul de pe lac n-ar fi rasunat o
muzica greu incadrabila in stilul traditional si care pe alocuri
acoperea ansamblurile de pe scena festivalului, atmosfera ar fi
fost aproape idilica...
Orasenii se muta la sat, taranii emigreaza in Vest.
Raportul Fondului ONU pentru populatie arata ca in
Romania, contrar curentului mondial, se migreaza spre zona
rurala. “Anul 2008 va fi primul an din istorie in care mai mult
de jumatate din populatia globului - 3,3 miliarde de oameni va locui la oras si se estimeaza ca aceasta cifra va ajunge pana
in 2030 la 5 miliarde”, anunta Raportul anual “Situatia
populatiei lumii”, prezentat de Fondul ONU pentru Populatie
(UNFPA). In timp ce la nivel international urbanizarea cunoaste
o expansiune fara precedent, in Romania situatia este opusa:
in 2006, unul dintre trei romani care s-au mutat, a plecat de la
oras la sat din cauza somajului urban. Migratia bogatilor spre
dormitoarele verzi este nesemnificativa in exodul romanilor
de la oras catre sate. La randul lor, taranii migreaza catre statele
din vestul Europei unde pot munci ca pe ogoarele noastre dar
pe parale mai multe.
In Romania, tara cu o pondere foarte mare de populatie
rurala, de 45,1%, urbanizarea (indicator al cresterii ratei de
oraseni din totalul populatiei) este extrem de redusa in context
european. In 2007, cifra de prognoza pentru gradul de
urbanizare al Romaniei este de 54,9%, in conditiile in care, in
Europa, doar Albania (cu 47%) si fostele republici iugoslave
au un procent de populatie urbana mai redus. In acest timp
Belgia inregistreaza un grad de urbanizare de 97%, iar Marea
Britanie de 90%. Si daca ne raportam la Europa de Est, Romania
are cel mai mic grad de urbanizare. Chiar si Bulgaria, despre
care, “traditional” afirmam ca are o economie mai slaba decat
Romania - pentru ca la urbanizare redusa corespunde dezvoltare
economica redusa - are un grad de urbanizare de 70%.
Lupta pentru indeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale
Mileniului, de injumatatire a ratei saraciei extreme pana in 2015,
se va duce in mahalalele oraselor. Urbele au avantaje clare in
actiunile de reducere a saraciei. Insa acestea nu sunt puse in
practica pentru ca orasele, in incercarea de a descuraja migratia,
i-au neglijat pe saraci si le-au ignorat potentialul. Ca urmare,
saracia creste mai repede in zonele urbane decat in cele rurale.
Un miliard de oameni traiesc in mahalale, din care 90% se afla
in tarile in curs de dezvoltare. Mahalalele urbane sunt
supraaglomerate, se afla deseori in zone poluate si periculoase
ecologic, fara apa curenta si fara canalizare. Imbunatatirea
conditiilor de locuit poate avea un impact extraordinar asupra
reducerii saraciei si a cresterii nivelului de trai.
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