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Cât de slabã este
veriga România în

lanþul de securitate
al alianþei NATO?

O
datã cu intrarea
trupelor Rusiei
în Ucraina, ali-
anþa NATO a
ajuns sã se în-
vecineze cu o
“operaþiune mi-
litarã specialã”

chiar în Europa. Fãrã a fi nevoie de pro-
vocãri speciale, ci doar de un moment de
neatenþie din partea liderilor, “operaþiu-
nea” se poate transforma rapid într-un

conflict la nivelul întregului con-
tinent. Iar continentul nu este
pregãtit pentru aºa ceva.

“Drumurile ºi cãile ferate ale
Europei nu sunt pregãtite pentru
o luptã împotriva Rusiei”, a scris
de curând publicaþia Politico,
care subliniazã cã “nu conteazã

cã ai o armatã mai bunã, dacã nu te poþi
miºca”.

“Cu cât mergi mai mult cãtre est, in-
frastructura nu poate susþine greutatea

mare a tancurilor din SUA, Germania,
Marea Britanie sau Þãrile de Jos”, a de-
clarat Ben Hodges, general-locotenent în
rezervã ºi fost comandant al trupelor
americane din Europa, în condiþiile în
care punctele cele mai slabe sunt
podurile.

România apare ca exemplu al infra-
structurii deficitare în articolul din Politi-
co, unde se precizeazã cã în cadrul facili-
tãþii europene de finanþare pentru proiec-
te de infrastructurã, Connecting Europe

Facility (CEF), este alocatã o sumã de
1,7 miliarde de euro pentru mobilitatea
militarã la nivel european, cu mult sub
propunerea iniþialã de 6,5 miliarde.

Suma este, bineînþeles, insuficientã,
iar un europarlamentar român, Ma-
rian-Jean Marinescu, s-a declarat re-
voltat. “Banii alocaþi sunt ridicoli”, a
subliniat acesta, ºi “reprezintã aproape
nimic faþã de necesitãþile strategice ale
Europei”.

(continuare în pagina 12)

Victima perfectã

N
u, nici vorbã! Nu milioanele de
oameni ale cãror case, bunuri
ºi destine au fost distruse, sunt
victime. Nici cei îngropaþi de

vii sub sub uriaºele grãmezi de moloz ºi
dãrîmãturi ale ºcolilor, spitalelor, teatre-
lor, gãrilor sau grãdiniþelor bombardate
de trupele ruseºti. Nici cei împuºcaþi cu
miile la marginea drumului, doar pentru
cã sunt ucraineni ºi îºi vedeau de treburi
liniºtiþi în þara lor, pînã mai de curînd.
Nu milioanele de copii aruncaþi în bezna
necunoscutului ºi a spaimelor de viaþã ºi
de moarte, cei care ºi-au pierdut pãrinþii,
ori i-au lãsat în urmã, pradã urgiei cotro-
pitoare a barbariei numitã oficial la Mo-
scova ”operaþiune specialã”. Pe scurt, nu
Ucraina ºi cetãþenii ei sunt victime, nu
legile internaþionale sunt victime, nu pa-
cea Europei ºi a lumii este victima, ci el,
Putin. ªi, pentru cã El este totuna cu Ru-
sia, (nu e aºa!) Rusia este victima. Þinta
feciorelnic nevinovatã a miºeleºtilor
planuri ale Occidentului, menite sã stin-
gã brutal focarul unei civilizaþii ale cãrei
lumini ºi înalte aspiraþii umaniste, con-
ducãtorii Rusiei, de la Lenin la Stalin ºi

de Brejnev la Putin, le-au oferit lumii
atît de generos. Chiar ºi de pe tancuri.
Gulaguri, deportãri în masã, crime în
masã, poliþie politicã de la naºtere pînã
la mormînt, corupþie de sus ºi pînã jos ºi
de la Jilþul prezidenþial, la Tronul pa-
triarhal, plus, desigur, o fãrã de egal tãrie
a credinþei în virtuþile unui mod de a ve-
dea lumea în care toþi cei care nu vor sã
se supunã voinþei arbitrare a celor ce de-
þin puterea la Kremlin, devin automat
duºmani înrãiþi care trebuie cu orice preþ
distruºi. Fizic, la propriu. Ei, susþinãtorii
maleficului ºi neadormitului asalt asupra
temeliilor ºi mãreþiei Kremlinului, sunt
de vinã pentru tot ceea ce se întîmplã.
Nu Rusia care a declanºat agresiunea
este vinovatã de dezastrul creat, ci Occi-
dentul care livreazã mijloace militare
pentru rezistenþa Kievului. Dacã ar fi
stat în banca lor, aºa cum El, Putin, i-a
sfãtuit de bine, încã din prima orã a ope-
raþiunii speciale, acum Ucraina ar fi fost
de mult la pãmînt, zdrobitã, cu un gu-
vern pro-rus la Kiev gata sã semneze tot
ceea ce i se dicteazã.

(continuare în pagina 3)
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ÎN RÃZBOIUL RUSIA-UCRAINA

Secretarul general al
ONU cere încetarea
focului ”cât mai curând
posibil”
l Rusia avertizeazã asupra riscului ”real” de izbucnire a unui
rãzboi mondiall Serghei Lavrov, despre Volodimir Zelenski:
”Este un actor bun, dacã ne uitãm atent la ce spune, vedem mii
de contradicþii”

S
ecretarul general al ONU,
Antonio Guterres, a cerut ieri,
în prima vizitã pe care a efec-
tuat-o la Moscova dupã de-

clanºarea rãzboiului din Ucraina, înceta-
rea focului ”cât mai curând posibil”,
conform AP.

Oficialul ONU, care a purtat discuþii
cu ºeful diplomaþiei ruse, Serghei La-
vrov, a declarat: ”Suntem extrem de inte-
resaþi sã gãsim calea menitã sã creeze
condiþiile pentru un dialog eficient, pen-
tru o încetare a focului cât mai curând po-
sibil, pentru o soluþie paºnicã”.

Conform spuselor sale, deºi situaþia
din Ucraina este ”complexã, cu interpre-
tãri diferite asupra a ceea ce se întâmplã”,
e posibil sã existe ”un dialog serios cu
privire la modul de a acþiona cel mai bine

pentru a reduce la maximum suferinþa
oamenilor”.

Ministrul rus de Externe a dat asigurã-
ri cã Moscova a rãspuns rapid iniþiativei
lui Guterres ºi a acceptat sã ia în discuþie
teme importante, ”inclusiv situaþia pri-
vind Ucraina, care este catalizatorul unor
probleme multiple acumulate în ultimele
decenii în regiunea euroatlanticã”.

Antonio Guterres a anunþat cã ONU
este dispusã sã facã tot ce este posibil ca
sã punã capãt rãzboiului din Ucraina.

Dupã întrevederea cu Lavrov, în a
doua parte a zilei, Guterres urma sã fie
primit de preºedintele Vladimir Putin,
dupã care, tot sãptãmâna aceasta, are
programatã o vizitã la Kiev. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

Mediu: se înmulþesc
dezastrele naturale

O
mul se dovedeºte a fi, în conti-
nuare, cel mai mare duºman al
sãu. Specia este pusã în pericol
din interior, dar în ciuda sem-

nalelor de alarmã, existã o ”veselie” în a
admira dezastrul provocat. Problemele
se adâncesc ºi se înmulþesc, iar specia-
liºtii considerã cã în scurt timp aluneca-
rea pe panta autodistrugerii nu va mai
putea fi opritã.

Acþiunea omului asupra climei con-
tribuie la un numãr din ce în ce mai
mare de dezastre la nivel mondial, a
avertizat Organizaþia Naþiunilor Unite
(ONU), care a fãcut apel la stoparea
acestei “spirale de autodistrugere” cu
care se confruntã omenirea. Într-un
nou raport, Oficiul Naþiunilor Unite
pentru Reducerea Riscului de Dezastre
subliniazã cã dezastrele se multiplicã
rapid în întreaga lume ca urmare a
schimbãrilor climatice provocate de
acþiunea omului ºi a gestionãrii defec-
tuoase a riscurilor. Potrivit raportului,
între 350 ºi 500 de dezastre la scarã me-
die ºi mare au avut loc în fiecare an în
cursul ultimelor douã decenii. Costul
acestora s-a ridicat, în medie, la aproxi-
mativ 170 de miliarde de dolari pe an în
decursul ultimului deceniu.

Episoade de secetã, temperaturi ex-

treme, inundaþii... Numãrul dezastrelor
este de aºteptat sã creascã la 560 pe an -
sau 1,5 pe zi - pânã în 2030 (comparativ
cu 400 în 2015), punând în pericol milio-
ane de vieþi. “Lumea trebuie sã facã mai
multe pentru a integra riscul de dezastru
în modul nostru de a trãi, de a construi ºi
de a investi”, a declarat secretarul gene-
ral adjunct al ONU, Amina Mohammed,
în prezentarea raportului. Oficialul a fã-
cut apel la comunitatea internaþionalã sã
decupleze umanitatea de la aceastã “spi-
ralã de autodistrugere”, subliniind cã
“trebuie sã transformãm complacerea
noastrã colectivã în acþiune. Împreunã
putem încetini ritmul dezastrelor ce pot fi
prevenite”. Raportul deplânge faptul cã
lumea are o percepþie greºitã cu privire la
riscurile asociate dezastrelor naturale ºi o
atribuie unei “subestimãri” a riscurilor ºi
sentimentelor de “optimism” ºi “de in-
vincibilitate”.

Potrivit raportului, amploarea ºi in-
tensitatea dezastrelor sunt în creºtere,
numãrul persoanelor care ºi-au pierdut
viaþa sau au fost afectate de dezastre în
ultimii cinci ani fiind mai mare decât în
cei cinci ani precedenþi.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 10)

CÃLIN
RECHEA

Acesta nu este doar un rãzboi al geopoliticii kremlinului, ci,

mai ales, unul al Patriarhiei de la Moscova împotriva celei de la

Kiev care s-a lepãdat de dreapta supunere. De aici ºi caracte-

rul atît de accentuat ”de pedepsire” al acþiunilor întreprinse de

Rusia în Ucraina. De aici, înverºunarea de a omorî ºi nenoroci

oameni cu orice preþ ºi cît mai mulþi.
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