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LA NIVEL MONDIAL

Susþinerea
populaþiei
pentru
globalizare,
tot mai slabã
l Potrivit unui sondaj realizat
anul acesta de Ipsos ºi
Forumul Economic Mondial,
48% dintre cei chestionaþi spun
cã globalizarea este un lucru
bun pentru þara lor, dar
susþinerea faþã de acest proces
este în scãdere cu 10 puncte
procentuale faþã de anul 2019

E
xtinderea comerþului este bine
privitã la nivel mondial, însã spri-
jinul exprimat de populaþie pentru
globalizare se aflã în scãdere, po-

trivit unui sondaj realizat anul acesta de
Ipsos ºi Forumul Economic Mondial
(WEF), care subliniazã cã aproape 50%
dintre cei chestionaþi nu sunt siguri de
beneficiile globalizãrii, iar o treime ple-
deazã pentru bariere comerciale.

Sondajul, publicat sãptãmâna trecutã,
a fost realizat în 25 de þãri din întreaga
lume, în perioada 26 martie - 9 aprilie, pe
un eºantion de 19.017 adulþi cu vârste cu-
prinse între 16 ºi 71 de ani. Conform ace-
stuia, aproximativ jumãtate (48%) dintre
cei chestionaþi sunt de acord cã globali-
zarea este un lucru bun pentru þara lor ºi
doar 13% au avut o pãrere contrarã. Dar,
susþinerea exprimatã pentru globalizare
este în scãdere cu 10 puncte procentuale
faþã de anul 2019 (anterior pandemiei),
conform sursei. Cea mai puternicã susþi-
nere pentru globalizare a fost observatã
în Malaezia (72%), iar cea mai redusã în
Franþa (27%). (A.V.)

(continuare în pagina 12)

ISTORIA ªI CULTURA UMANITÃÞII LA RÃSCRUCE

“Cancel culture” –
atentat la democraþie
ºi libera exprimare

I
storia ºi cultura umanitãþii se
confruntã în aceastã perioadã cu
o mare provocare – conceptul
„cancel culture” care are drept
obiectiv interzicerea a tot ceea
ce nu este corect politic cu privi-
re la minoritãþile de orice fel ºi la

diferenþele rasiale. De aceea, sunt sco-
ase din contextul istoric atitudinile,
faptele, evenimentele petrecute în le-
gãturã cu sclavia negrilor, cu discrimi-
narea femeilor, minoritãþilor sexuale ºi
oricãror altor minoritãþi, iar persoanele
care au avut legãturã cu astfel de fapte
sau care au relatat despre ele în diferite
opere literare sau artistice sunt blamate
de adepþii noului concept.

Filmele artistice, desenele animate ºi
cãrþile au început sã fie modificate sau
interzise în urma evoluþiei exponenþiale a
fenomenului de anulare culturalã. Statui-
le unor importante personalitãþi din isto-
ria SUA sunt dãrâmate sau înlocuite cu
altele, agreate de membrii noii miºcãri.
Romanului Agathei Christie, “Zece ne-
gri mititei”, i-a fost schimbat titlul din ca-
uza cuvântului “negri”. „Pe aripile
vântului” este considerat astãzi un roman
nerealist deoarece prezintã edulcorat
viaþa sclavilor. Protagonista din viitorul
film “Albã ca Zãpada” va fi o persoanã
de culoare, în timp ce J.K. Rowling, au-
toarea seriei de cãrþi pentru adolescenþi
“Harry Potter”, a fost blamatã public
pentru comentariile împotriva transgen-
derilor.

În ultimii ani, mai mulþi actori de pe
Broadway ºi-au pierdut slujbele din ca-
uza glumelor cu iz rasist sau la adresa
unor minoritãþi. Mai mult, în SUA,
„Ziua lui Columb” – instituitã pentru a

comemora sosirea lui Cristofor Columb
în America – a fost înlocuitã în multe
state cu „Ziua Popoarelor Indigene”,
pentru a aminti umanitãþii de crimele fã-
cute de coloniºti în rândul nativilor
americani.

Se pare cã noul trend american a fost
adoptat cu braþele larg deschise de socie-
tatea europeanã, care a început sã de-
sconsidere mai multe pãrþi din trecutul
istoric, sã le subevalueze, sã interzicã
evocarea anumitor personalitãþi din tre-
cutul politic, cultural sau social, care nu
ar mai corespunde normelor morale din
zilele noastre. Stigmatizarea unor creato-
ri de artã prin prisma apartenenþei lor în
cursul vieþii la un curent politic ori ideo-
logic, indexarea pe liste de opere interzi-
se a unei pãrþi din creaþiile acestora,
anularea prezenþei în spaþiul cultu-
ral-istoric al umanitãþii a unor figuri
proeminente care în urmã cu secole ar
fi fost adeptele menþinerii în sclavie a
oamenilor de culoare, xenofobiei, rasi-
smului sau – mai nou – ar fi contribuit
la discriminarea femeilor ori a minori-
tãþilor sexuale, reprezintã o constantã a
perioadei în care trãim.

Referitor la acest curent social,
Ioan-Aurel Pop, preºedintele Acade-
miei Române, a declarat recent, la Put-
na, cu prilejul unei întruniri a studenþi-
lor din þara noastrã, cã singurele mijlo-
ace de combatere a „cancel culture”
sunt democraþia ºi o educaþie sãnãtoa-
sã. Educaþia – ca mijloc de combatere a
„cancel culture” - reiese ºi dintr-un stu-
diu efectuat în SUA de Pew Reasearch
Center în care se aratã cã mai predi-
spuºi la acceptarea noului curent social
sunt persoanele cu studii medii sau cu

un nivel redus de educaþie formalã,
decât persoanele cu studii superioare,
fie ele ºi postliceale.

”Cancel culture” – între
pseudo-rolul de justiþie socialã
ºi o formã de intimidare a
adversarilor politici ºi nu
numai

De altfel, conceptul „cancel culture” a
fost temã de dezbatere la Convenþia Na-
þionalã Republicanã, care a avut loc anul

trecut în SUA ºi care s-a încheiat cu o re-
zoluþie ce a vizat chiar în mod explicit fe-
nomenul, descriindu-l ca unul ce „urmã-
reºte ºtergerea istoriei, încurajeazã nele-
giuirea, schimbã cetãþenii ºi încalcã
libera exprimare”.

Republicanii considerã cã promo-
varea acestui nou concept a fost posi-
bilã în contextul apariþiei ºi dezvoltã-
rii miºcãrilor Black Lives Matter,
#MeToo ºi LGBTQ+, miºcãri ce se
manifestã ca forþe dominante de im-
punere a unor tendinþe sociale ºi poli-

tice ºi chiar de influenþare a deciziilor
politice.

Aceste miºcãri au beneficiat de pro-
movarea masivã pe reþelele de socializa-
re, iar conceptul „cancel culture” îmbrã-
þiºat de ele a început sã prindã contur din
ce în ce mai mult, mai ales în unele zone
ale societãþii, în care oamenii se simt
discriminaþi sau frustraþi din cauza
eºecurilor personale.

GEORGE MARINESCU
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Statuia lui Cristofor Columb, din fat,a sediului Capitoliului din Minnesota, smulsã de pe soclul de granit la apelul unui activist amerindian, Mike Forcia.

IOAN-AUREL POP DESPRE CONCEPTUL CANCEL CULTURE:

“Cel mai rãu lucru pe lumea asta este
sã ne dicteze cineva cum sã gândim,
ce sã citim, pe cine sã preþuim”

I
oan-Aurel Pop, preºedintele Academiei Române a criti-
cat aspru cenzura practicatã, în zilele noastre prin inter-
mediul cancel culture, cu privire la operele culturale ale
trecutului, dar ºi la personalitãþile istorice controversate.

“Astãzi minoritãþile fac liste, indexuri de cãrþi interzise, di-
strug ºi profaneazã statui, interzic conferinþe care sã vorbea-
scã despre anumite personalitãþi. (...) Acuma se spune cã e o
miºcare neomarxistã ºi are orientãri neomarxiste categorice.
Trecem din democraþie în dictaturã. Ni se spune ce sã citim,
cum sã citim, ce statui sã facem, pe care sã le dãrâmãm. (...)
Cel mai rãu lucru pe lumea asta este sã ne dicteze cineva cum
sã gândim, ce sã citim, pe cine sã preþuim. (...) Or, oamenii
mai bãtrâni ºtiu cã dictaturile, cã-s de stânga, cã-s de dreapta,
ajung la controlul societãþii, la restrângerea libertãþilor, la
cenzurã. (G.M.)
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Declin uºor
pentru BET,
în ton cu
deprecierile
din pieþele
internaþionale
l Alin Brendea, Prime
Transaction: “Fundamentul
trendului pozitiv pare cã încã
este intact”

I
ndicii Bursei de Valori Bucureºti
(BVB) au avut scãderi sãptãmâna
trecutã, într-un mediu internaþional
marcat în primul rând de publicarea

minutei ºedinþei Rezervei Federale de la
finele lunii iulie, ce a adus perspectiva
începerii înãspririi politicii monetare a
bãncii centrale din Statele Unite chiar
din acest an, mai devreme decât estimã-
rile de pânã acum.

Echipa casei de brokeraj Prime Tran-
saction a scris, în ultimul sãu raport sãp-
tãmânal: “Piaþa localã s-a corelat la scã-
derile externe, ceea ce a dus la deprecieri
pentru majoritatea indicilor. BET-FI a
fost singurul indice care s-a apreciat în
ultima sãptãmânã, cu un avans de 0,13%,
în timp ce indicele BET a avut o corecþie
de 0,42%. Deºi suntem la mijlocul perio-
adei de raportãri financiare, lichiditatea
bursierã se aflã la un nivel cu mult sub
media anului curent”.

Tranzacþii de 200 milioane lei,
mai puþin de jumãtate faþã de
valoarea transferurilor din
sãptãmânile marcate sever de
ºocul Covid-19

Indicele BET, ce reuneºte cele mai li-
chide acþiuni de la BVB, a coborât pânã
la 12.085,6 puncte, sãptãmâna trecutã, în
timp ce indicele BET-BK, reperul de ran-
dament al fondurilor de investiþii în ac-
þiuni, a avut un declin mai sever, de
1,19%, pânã la 2.326,2 puncte.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 8)


