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Avem [i lipsuri, avem [i necazuri, avem [i iner]iile
noastre. Deci, nu vrem s` ascundem nimic din aceste
realit`]i, dar s` fim percepu]i corect, exact. A[a cum
spuneam, românii no[tri pot s` ne ajute foarte mult
din acest punct de vedere acolo unde noi nu reu[im -
[i nu totdeauna reu[im. Noi nu avem totdeauna
mijloacele necesare ca s` ne facem cunoscu]i. Deci,
comunit`]ile de români pot s-o fac`, [i foarte mul]i
fac acest lucru foarte bine, adic` ajut` ca lumea s` ne
în]eleag` mai bine, s` ne perceap` mai bine.

S.C.: Românii din afara grani]elor au repro[at
conducerii României dup` ´90 c` întotdeauna s-a
adresat celor din afara grani]elor cerându-le s` ajute
România, dar niciodat` nu au fost
întreba]i: "Cum a]i dus-o acolo?".
{ti]i, chiar adul]i, oamenii r`mân
undeva ni[te copii, care au nevoie
ca cinva s`-i întrebe [i despre
necazurile lor. Se mai repro[eaz`
c` nu s-a apelat la cuno[tin]ele [i
experien]a pe care ace[tia au
c`p`tat-o în alte ]`ri. M` gândeam,
ca admiratoare a tradi]iilor
japoneze, la faptul c` în 1868,
dup` restaura]ia Meiji, japonezi au
trimis 100 de samurai în toat`
lumea ca s` aduc` cuno[tin]e de
peste tot, pentru c` au realizat c`
sunt r`ma[i mult în urma Europei
[i S.U.A. Dumneavoastr` ave]i mii
de "samurai", români peste tot,
care ar putea s` vin` ca sf`tuitori,
s` v` ajute, ca schimbarea s` se
produc` în`untrul ]`rii, c`ci oricât
de mult ar spune românii din afara
grani]elor c` România este superb` [i c` totul merge
bine, când se ajunge aici se vede exact despre ce este
vorba. Cum vede]i aceast` atitudine fa]` de românii
din afara grani]elor?

I.I.: Ave]i dreptate! Adic`, [i noi trebuie s` cunoa[tem
mai bine via]a comunit`]ilor de români, c`ci sunt
situa]ii diferite. Sunt oameni care au reu[it s` se
integreze bine [i s` [i prospere, s`-[i g`seasc` o via]`
[i s`-[i valorifice poten]ialul propriu, cuno[tin]ele. S-
au realizat! Sunt [i oameni care o duc mai greu, care
n-au reu[it s` se integreze. Din p`cate ]ara-i s`rac`,
nu poate s` ofere foarte mult, a[a c` s` venim noi în
sprijinul comunit`]ilor prea mult în momentul de fa]`
nu avem posibilitate. Dar foarte mul]i români pot s`
fie utili pentru a dezvolta rela]ii [i economice, [i
[tiin]ifice, [i culturale. {i mul]i fac acest lucru cu
succes. De exemplu, avem în America foarte mul]i
români, mul]i tineri mai ales, care au plecat în ultimii
ani. Bill Gates i-a [i l`udat pe tinerii români, care
lucreaz` acolo, matematicieni, electroni[ti,
apreciindu-i ca foarte capabili. Unii din ei [i-au
realizat la rândul lor micro-companii [i au devenit
oameni de succes. {i unii din ei au reu[it s` ajute [i
unit`]i din ]ar`. Am cunoscut multe asemenea situa]ii
când s-au realizat pun]i de leg`tur` între unele
companii americane cu companii de ale noastre. Am
fost la o întâlnire în prim`var` la Sinaia, organizat` de
Academie [i de Funda]ia Cultural` Român` cu
români care lucreaz` în domeniul [tiin]ei în diverse
]`ri europene, în Statele Unite [i în Australia.
Asemenea leg`turi s-au amplificat în ultimii anii în
interesul ambelor p`r]i.

S.C.: Sunte]i [ef de partid, sunte]i la a treia
candidatur`…

I.I.: Nu mai sunt [ef de partid. Pre[edintele României
nu are voie s` fie membrul vreunui partid.

S.C.: Oricum, sunte]i un om care ave]i PUTERE. Ce
înseamn` a avea PUTERE pentru dvs.?

I.I.: Pentru mine PUTEREA înseamn` responsabilitate,
înainte de toate, altminteri PUTEREA deformeaz`
gândirea oamenilor [i este unul din factorii care
deseori au efecte negative asupra gândirii. Eu n-am
avut aceast` înclina]ie [i n-am fost avid dup`

PUTERE. N-am v`zut în PUTERE un mijloc pentru
satisfacerea unor interese personale. Eu tr`iesc din
salariu. Dar am considerat acest mandat pe care mi l-
au încredin]at cet`]enii ca o mare r`spundere, [i înc`
una de loc u[oar`. {i m` str`duiesc s` r`spund acestei
cerin]e, s` r`spund acestei încrederi, s` r`spund
a[tept`rilor cet`]enilor. C-o fac mai bine, c-o fac mai
prost, m` vor judeca cet`]enii ]`rii.

S.C.: Dumneavoastr` ave]i o forma]ie de intelectual.
De ce a]i ales partidul social-democrat [i nu un partid
care ar fi corespuns poate mai bine preg`tirii dvs., un
partid liberal, de exemplu? Care sunt motivele pentru
care a]i ales partidul social-democrat?

I.I.: Gândirea mea fundamental` este de esen]` social-
democrat`. A[a cum v` spuneam, m-a atras [i
"modelul suedez" tocmai prin aceast` component`,
componenta social`. Eu v`d în dezvoltarea economic`
un mijloc pentru a face s` creasc` nivelul de via]` al
tuturor. S` creem un cadru social armonios, în care s`
atenu`m polariz`rile sociale care greveaz` climatul
social, climatul de încredere, de comunicare [i de
parteneriat al cet`]enilor. Pentru mine democra]ia are
o component` mult mai profund`. Nu numai
democra]ia reprezentativ`, practica aceasta a
alegerilor, când ni[te reprezentan]i ai popula]iei sunt
trimi[i în Parlament sau în alte foruri [i dau socoteal`
dup` 4 ani, când li se încheie mandatul, de activitatea
lor. Preocuparea mea este ca s` d`m un fundament
mult mai solid democra]iei, s` dezvolt`m democra]ia
în participativ, care înseamn` [i un dialog permanent
cu cei ale[i, cu cei care au fost trimi[i s` reprezinte
popula]ia în diverse instan]e: în Parlament, forurile
locale, dar în acela[i timp cu coparticiparea
cet`]eanului la întreaga via]` social`, atât pe plan
politic cât [i pe plan social. Democra]ia mai trebuie s`
însemne [i un efort comun [i o conjugare a intereselor
pentru bun`starea întregii societ`]ii [i a fiec`rui
component al societ`]ii. Aceasta este esen]a în fond a
social-democra]iei: armonizarea intereselor generale
ale societ`]i cu ale fiec`rui individ în parte.

S.C.: {tiu c` sunte]i obosit, orele sunt deja 22 trecute,
dar totu[i doresc s` v` pun câteva întreb`ri scurte.
În Suedia nimeni nu se adreseaz` cu "dumneavoastr`"
unul altuia. Toat` lumea se adreseaz` cu "tu", inclusiv
regelui. Cum v-a]i sim]i dac` cineva, un b`iat tân`r,
de 20 de ani sau cineva mai b`trân v-ar spune "tu"?
A]i putea s` concepe]i o astfel de atitudine suedez`?

I.I.: Nu m-ar deranja de loc! Am [i asemenea rela]ii,
inclusiv tineri cu care vorbesc per tu. Nu m`
deranjeaz`!

S.C.: Sunte]i credincios?

I.I.: Oarecum. Respect mai ales credin]a fiec`ruia.

S.C.: Ce [ti]i despre Suedia? În afar` de "modelul
suedez", ce altceva [ti]i despre Suedia?

I.I.: Am citit destul de mult despre Suedia. N-am avut

posibilitatea s-o cunosc îndeaproape. Am fost doar în
tinere]e pe linie studen]easc`, prin '69 în Suedia. Am
mai fost la Göteborg anul acesta, dar altfel nu am avut
prilejul s-o cunosc bine. Dar altminteri [tiu destul de
multe despre Suedia; cunosc [i istoria ]`rii [i despre
aceast` dezvoltare care a impresionat lumea, [i despre
virtu]iile pe care suedezii le-au demonstrat ca popor
creator, ca popor harnic, ordonat, organizat [i cu o
societate prosper`, bazat` pe munc` [i crea]ie.

S.C.: Din ce alte organiza]ii face]i parte? M` refer la
organiza]ii, asocia]ii oculte, de tipul francmasoneriei,
sau la organiza]ii de tip Rotary. Face]i parte dintr-o
astfel de organiza]ie?

I.I.: Nu, asemenea rela]ii nu
am! Am mai mult rela]ii
profesionale [i [tiin]ifice;
particip la multe activit`]ii de
natur` academic`, universi-
tar`, la dezbateri  [tiin]ifice.
Sunt un globalist. Sunt un
adept al politicilor de
echilibrare a factorilor de
mediu, deci un ecologist. De
mul]i ani de zile lucrez în
acest domendiu, am [i rela]ii
[tiin]ifice pe acest` tem`, am
scris în acest domeniu [i sunt
prezent în dezbaterile [tiin]i-
fice din acest domeniu.

S.C.: Eu v-am prezentat pe
dvs. anul trecut, în 2000, în
timpul campanie electorale în
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anul acesta, când am

prezentat noul guvern [i noua conducere a României,
v-am prezenat din nou, dar a fost o prezentare foarte
seac`: despre ce studii ave]i, ce a]i publicat [.a.m.d.
V` rog acum s`-mi spune]i ce hobby-uri ave]i, s`-mi
povesti]i despre ceva ce nu a]i mai  spus niciodat`
nim`nui. Ce v` place s` face]i când ave]i timp liber?

I.I.: Din p`cate am timp liber tot mai pu]in. Mi-a
pl`cut întotdeauna lectura [i am citit [i literetur`
beletristic`, [i politc`, [i literatur` [tiin]ific`, [i
literetur` din domeniul meu, al mediului. Am lucrat în
domeniul apelor [i profesia m-a legat de aceste
probleme ale factorilor de medidu. Mi-a pl`cut [i
teatru [i am fost un frecvent spectator al teatrului
românesc, care-i un teatru de calitate…

S.C.: ...V` place [i s` juca]i teatru?

I.I.: Nu chiar… În tinere]e am cochetat pu]in, f`r`
rezultat. Îmi place muzica, [i muzica simfonic` [i
teatrul liric. Am multe cuno[tin]e [i sunt în rela]ii
amicale  cu oameni din domeniul artelor. Îmi place
arta plastic`. {i am desenat în tinere]e, dar… Am
mul]i prieteni arti[ti plastici; le-am vizitat atelierele,
am fost la expozi]iile lor.

S.C.: Ave]i vreun vis de tinere]e pe care nu l-a]i
realizat [i a[tepta]i s` vin` momentul când s-o face]i?
Ceva ce a]i ]inut numai pentru dvs. [i n-a]i spus
nim`nui? E momentul s`-l dezv`lui]i.

I.I.: Eu m` consider un om realist. Nu mi-am propus
niciodat` lucruri pe care s` nu pot s` le realizez. Nu
mi-am f`cut visuri care s` dep`[easc` posibilit`]ile
mele. Am fost un om cu picioarele pe p`mânt
totdeauna [i am c`utat s`-mi fixez ni[te repere care s`
corespund` cu preocup`rile mele [tiin]ifice. Iar în
via]a politic` a[a ceva nu se proiecteaz`! Am fost
prins în vâltoarea vie]ii [i mi-a pl`cut s` m` las
antrenat în acest val. {i aceasta mi-a fost [i satisfac]ia,
pentru c` tr`im vremuri deosebite [i r`mân s`pate în
istoria acestei ]`ri toate aceste evenimente,
desf`[ur`ri, la care am fost p`rta[.

S.C. : V` mul]umesc foarte mult pentru interviu [i
apreciez deosebit c` atât de obosit [i atât de târziu a]i
acceptat s` sta]i de vorb` cu mine. Mai ave]i ceva de
ad`ugat la aceast` discu]ie?                                   �10
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