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Criza refugiaþilor,
amplificatã de

modificãrile climatice

L
umea are mai multe proble-
me grave, iar douã dintre
ele au fost puse, acum, la
cel mai înalt nivel, în legã-
turã directã. Modificãrile
climatice riscã sã cauzeze
milioane de deplasaþi, aver-

tizeazã Înaltul Comisar ONU pentru
Refugiaþi (UNHCR), Filippo Grandi,
prezent la Davos. Anul 2020 se anunþã
a fi unul al tragerii “semnalelor de
alarmã”, problema climaticã fiind in-
tens dezbãtutã, mai ales dupã ce Aus-
tralia a fost pârjolitã de incendii fãrã
precedent. Dincolo de semnale, foru-
muri, proiecte ºi discuþii a devenit evi-
dent cã a sosit timpul acþiunilor ime-
diate. Dacã în ceea ce priveºte clima,
amânãrile pot fi explicate din raþiuni
economice, neconvingãtor, în ceea ce
îi priveºte pe refugiaþi, orice explicaþie
se spulberã în zidul creat de dramele a
milioane de oameni. Boli, sãrãcie, foa-
mete, vise distruse, violenþã se regã-
sesc în bagajele refugiaþilor ºi prea pu-
þini sunt cei dispuºi sã le uºureze, în
mod real, povara.

Revenind la avertismentul înaltului
oficial, intervievat de Reuters la Foru-
mul Economic Mondial (WEF) de la
Davos, Filippo Grandi considerã cã în
virtutea deciziei luate de cãtre Comisia
ONU a Drepturilor Omului, victimele
încãlzirii globale nevoite sã fugã din
þara lor de origine vor trebui sã fie con-
siderate refugiaþi cu drepturi depline:
“Hotãrârea spune cã, dacã eºti supus
unei ameninþãri mortale imediate din

cauza modificãrilor climatice (...), nu
poþi fi trimis înapoi în þara ta, ca în ca-
zul rãzboaielor ºi persecuþiilor. Trebu-
ie sã ne pregãtim de o creºtere puterni-
cã a numãrului persoanelor care se de-
plaseazã împotriva voinþei lor. Nu aº
îndrãzni sã avansez cifre (...), dar este
vorba probabil de mai multe milioa-
ne”. Comisia i-a dat, la începutul sãp-
tãmânii, câºtig de cauzã lui Ioane Tei-
tiota, un locuitor al Insulelor Kiribati,
care a contestat respingerea cererii
sale de azil în Noua Zeelandã. Decizia
ar putea avea un impact semnificativ
pentru viitoare cazuri legate de refu-
giaþi climatici, având în vedere faptul
cã un numãr semnificativ de persoane
sunt forþate de fenomene extreme sã
plece din casele lor.

În decizia sa, comitetul ONU a citat
articolele 6 ºi 7 din Pactul Internaþio-
nal pentru Drepturi Civile ºi Politice,
care sigurã indivizilor dreptul la viaþã.
“Având în vedere faptul cã existã ris-
cul ca o întreagã þarã sã se scufunde în
ocean, condiþiile de viaþã într-o aseme-
nea þarã ar putea deveni incompatibile
cu dreptul la o viaþã demnã”, se aratã în
decizie. Din cauza eroziunii coastelor
ºi a contaminãrii apei potabile, Kiriba-
ti ar putea deveni nelocuibilã pânã în
2050.

La finalul anului trecut, statele bo-
gate au fost invitate sã se implice mai
consistent în problema refugiaþilor.
Secretarul general al ONU, Antonio
Guterres, a lansat un apel comunitãþii
internaþionale reunite la Geneva, în ca-

drul primului Forum mondial cu privi-
re la refugiaþi, sã facã “mult mai mult
pentru a asuma colectiv” povara ace-
stora: “Este timpul sã se rãspundã mai
echitabil la crizele refugiaþilor, par-
tajând responsabilitãþile”. Chestiunea
împãrþirii poverii refugiaþilor divizea-
zã þãrile bogate ºi cele emergente. Sta-
tele sãrace sau în curs de dezvoltare,
care gãzduiesc 80% dintre refugiaþi la
nivel mondial, se considerã abandona-
te în faþa unei grele poveri pentru eco-
nomiile ºi societãþile lor. “Comunita-
tea internaþionalã trebuie sã facã mult
mai mult pentru a asuma colectiv aceastã
responsabilitate”, a subliniat Guterres,
explicând în faþa numeroºilor ºefi de
stat, miniºtri ºi reprezentanþi de com-
panii cã “þãrile în curs de dezvoltare
(...) gãzduiesc în mod admirabil marea
majoritate a refugiaþilor ºi trebuie sã
fie susþinute mai mult”. Cu un numãr
record de 71 milioane de persoane
strãmutate în 2018, dintre care 26 mi-
lioane de refugiaþi, “perspectivele sunt
sumbre”, a constatat, la rândul sãu,
Înaltul comisar al ONU pentru refu-
giaþi, Filippo Grandi. El a chemat co-
munitatea internaþionalã “sã nu închi-
dã ochii în faþa realitãþii” crizei refu-
giaþilor. Pentru ca aceste intenþii sã se
materializeze, Grandi aºteaptã mai
ales contribuþii financiare, asistenþã
materialã sau anunþuri referitoare la
reinstalãri, în cadrul programului
UNHCR ce vizeazã instalarea în state
bogate a unor refugiaþi aflaþi în þãri
care nu oferã toate garanþiile, mai ales

în materie de securitate. Drama este ºi
mai mare, având în vedere cã jumãtate
dintre refugiaþi sunt copii, iar numãrul
total al refugiaþilor a fost la cel mai
înalt nivel în ultimii doi ani în aproape
70 de ani, informeazã ONU în raportul
sãu anual Global Trends. Însã numãrul
refugiaþilor la nivel global – compus
din 25,9 milioane de refugiaþi, 41,3
milioane de oameni mutaþi din locuin-
þele lor, dar tot în þara de origine ºi 3,5
milioane de azilanþi – este unul “mo-
derat”, este precizat în raport. Numã-
rul este considerat “moderat” deoarece
nu include cei patru milioane de vene-
zueleni care au pãrãsit þara începând
cu 2015 pentru cã ei nu au nevoie de
vize sau sã depunã cereri de azil în ma-
joritatea þãrilor în care au fugit. Peste
douã treimi din refugiaþi provin din
cinci þãri: Siria, Afganistan, Sudanul
de Sud, Myanmar ºi Somalia, conform
raportului. Statele Unite sunt þara cu
cele mai multe astfel de cereri de azil.
În Europa, problema a fost politizatã
iar guvernele au devenit “îngrozite” de
ideea de a se angaja sã primeascã oa-
meni salvaþi de pe mare dupã ce au fu-
git din Libia sau alte zone de conflict.
Papa Francisc a declarat în repetate
rânduri cã suferinþa migranþilor ºi a re-
fugiaþilor este “crucea pe care trebuie
sã o poarte umanitatea”: “Nu vã închi-
deþi ochii, inimile sau mâinile în faþa
celor care vã bat la uºã”.

OCTAVIAN DAN
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Senatul SUA a respins
cererile democraþilor în
procesul împotriva lui Trump

Procedura de destituire a preºedin-
telui american Donald Trump, lansatã
marþi, în Senatul SUA, a pornit cu 13
ore de dezbateri, în care au fost adop-
tate regulile dupã care se va desfãºura
aceasta. Senatul a respins toate amen-
damentele democraþi-
lor privind citarea mai
multor oficiali, inclusiv
a fostului consilier pe
probleme de securitate
naþionalã, ºi solicitarea
de documente supli-
mentare.

Procedura din Senat
a fost lansatã dupã ce,
luna aceasta, Camera
Reprezentanþilor a de-
cis inculparea liderului
de la Casa Albã pentru abuz de putere
ºi obstrucþionarea Congresului în an-
cheta asupra faptelor sale. ªedinþele
din Senat se vor derula timp de ºase
zile pe sãptãmânã, iar concluzia finalã
va fi lansatã cel mai devreme dupã

douã sãptãmâni.
Donald Trump este supus acestei

proceduri pentru cã i-a cerut Ucrainei
sã deruleze anchete cu privire la Joe
Biden, unul dintre potenþialii sãi ad-
versari în alegerile prezidenþiale din

anul curent, al cãrui
fiu, Hunter Biden, a fã-
cut parte din Consiliul
de Administraþie al
grupului ucrainean Bu-
risma, din domeniul
gazelor naturale. De
asemenea, oficialul
american este acuzat
de obstrucþionarea
Congresului, dupã ce a
încercat sã împiedice
investigarea acestui

scandal prin instrucþiuni date unor ac-
tuali ºi foºti membri ai administraþiei
americane de a nu coopera în anchetã.

V.R.

(continuare în pagina 3)

Londra îºi va consolida
poziþia de capitalã
financiarã a Europei
dupã Brexit

Prognozele sumbre privind evolu-
þia economicã a Marii Britanii dupã
Brexit par sã îºi piardã consistenþa în
fiecare zi, iar unele dintre acestea fac
deja parte din categoria “ºtiri-
lor false”, a cãror singurã utili-
tate este rãspândirea unei panici
“benefice” pentru promotorii
aºa-numitului Proiect Europe-
an.

Emigrarea în masã a compa-
niilor din sectorul serviciilor fi-
nanciare a fost una dintre cele
mai vehiculate prognoze, prin ignora-
rea completã a ceea ce înseamnã City
of London pentru infrastructura finan-
ciarã globalã, mai ales din punct de ve-
dere al statutului sãu juridic cu o ve-
chime secularã.

Aceasta tocmai a fost “demontatã”
printr-un comunicat de presã de pe
site-ul companiei de consultanþã Bo-
vill din Londra, unde se aratã cã

“Londra va rãmâne capitala
serviciilor financiare din Eu-
ropa”.

Datele obþinute în urma
unei cereri adresate Financial
Conduct Authority (FCA), in-
stituþia de reglementare a fir-
melor de servicii financiare ºi
a pieþelor financiare din Marea

Britanie, aratã cã peste 1.400 de com-
panii europene au depus cereri pentru
permise de funcþionare dupã Brexit
începând de la mijlocul anului 2018
pânã în octombrie 2019.

(continuare în pagina 15)
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Trãdãtor, oportunist,
lingãu - Meleºcanu

Teodor Meleºcanu s-a bâlbâit, ieri,
la aflarea deciziei CCR cã a încãlcat
Constituþia când s-a aºezat în fotoliul
de preºedinte al Senatului - “E pentru
prima oarã când avem o asemenea pre-
mierã” (!) – prelungind, astfel,
epoca de analfabetism inaugu-
ratã cu doi ani în urmã de pre-
mierul marionetã PSD, Viorica
Dãncilã, care a fost demisã ºi
dovedind, astfel, cã se meritã
unul pe altul.

Anul trecut, la 10 septem-
brie, Teodor Meleºcanu s-a
aburcat în vârful Senatului, poziþie rã-
masã vacantã în urma demisiei ºefului
sãu de partid, preºedintele ALDE Cã-
lin Popescu Tãriceanu, ocazie cu care
Meleºcanu, aflat la venerabila vârstã
de 79 de ani, ºi-a stigmatizat cu o trã-
dare abjectã nu atât viitorul politic, cât
mai ales trecutul.

Conducerea ALDE hotãrâse
ieºirea miniºtrilor sãi de la guvernare,
demisia de la ºefia senatului ºi rupe-
rea alianþei cu PSD, invocând faptul
cã preºedintele PSD Viorica Dãncilã
nu mai vrea sã respecte înþelegerile
încheiate cu Liviu Dragnea (bãgat la
zdup, între timp) în privinþa susþinerii
candidaturii lui Tãriceanu la alegerile
prezidenþiale.

Logic, Tãriceanu a renunþat sã mai
candideze la prezidenþiale.

Demisia miniºtrilor ALDE a repre-
zentat începutul sfârºitului pentru
pãpuºa PSD: ca sã-ºi astupe cele patru
gãuri ALDE rãmase în guvern, Dãnci-

lã era forþatã sã numeascã miniºtri din
alte formaþiuni politice, dar asta
însemna cã se schimbã compoziþia po-
liticã a Guvernului ºi deci propunerile
trebuiau prezentate în Parlament, unde

pierduse majoritatea prin
ruperea alianþei cu ALDE.

Dãncilã a declanºat o dispe-
ratã campanie de cumpãrare de
trãdãtori de la ALDE, închipu-
indu-ºi cã ar putea prezenta
schimbarea de miniºtri drept
simpla rotire în acelaºi cadru al
alianþei, ca sã evite prezentarea

în Parlament.
Meleºcanu este unul dintre cei care

au pus botul.
Fiind un membru marcant al

ALDE, desigur cã planificatorii din
spatele analfabetei au sperat cã vor
rupe bucãþi mari din ALDE, ba chiar
cã îl vor rãsturna pe Tãriceanu de la
ºefia partidului.

În prilej, au plecat din ALDE Gra-
þiela Gavrilescu ºi foarte nou venitul
Daniel Zamfir.

Fâs!
În schimb, Tãriceanu a menþionat cã

Teodor Meleºcanu a fost ales neconsti-
tuþional pentru funcþia de preºedinte al
Senatului.

“Avem o problemã proceduralã foar-
te serioasã, întrucât Regulamentul Se-
natului prevede clar cã alegerea
preºedintelui se face pe baza propune-
rilor înaintate de grupurile parlamen-
tare, câte o propunere de fiecare grup”.
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