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INTERVIU
HELSINKI

- Domnule Avramescu, audierile viitorilor
ambasadori nu sunt, de obicei, un subiect
de presã. De ce a fost altfel în cazul dvs.?
- Pentru cã existã o tentaþie pe care unii o
au, de a politiza absolut orice.
- Dar propunerea dvs. ca ambasador în
Finlanda ºi Estonia nu ar fi o numire
politicã?
- Nu. Eu am lucrat, în 1991, la Ministerul
de Externe, unde am intrat prin concurs.
Mi-am dat demisia în acelaºi an pentru a
studia Oxford, la St. Antony’s College,
unul dintre cele mai bune locuri, în lume,
pentru a studia relaþiile internaþionale ºi
politica comparatã. Din 2004 predau la
Facultatea de ªtiinþe Politice a Universitãþii
Bucureºti diferite subiecte cu directã relevanþã pentru activitatea diplomaticã.
Acesta nu este un traseu politic, ci unul
profesional.
- Ce cursuri predaþi?
- Istoria ideilor politice ºi teorii ale
democraþiei. La nivel de master þin ºi un
curs despre literatura de cãlãtorie ºi teoriile politice moderne. Majoritatea cursurilor le þin în limba englezã. Unii dintre
studenþii noºtri sunt strãini, mulþi din
Europa de Est.
- Este de ajutor filozofia politicã într-o
o
carierã diplomaticã?
- Desigur. Ne ajutã sã ne formãm un set
de argumente, un întreg vocabular. Teme
importante din teoria statului ºi din teoria
relaþiilor internaþionale sunt discutate în
departamentele de filozofie ºi de teorie
politicã.

- Aþi cãlãtorit mult?
- Am fost plecat din þarã mai mult de opt
ani de când am terminat facultatea, în
1991. Am fost, printre altele, cercetãtor la
Institutul de Istorie din Viena ºi am primit
o bursã de excelenþã a Uniunii Europene
pentru o cercetare despre ideile cu privire
la pace în teoriile politice ale secolelor
17-19.
- Ce legãturã aveþi cu Finlanda?
- Am locuit în Finlanda aproape doi ani.
Am avut douã burse postdoctorale la
Universitatea din Helsinki. Din 2008 sunt
docent al Universitãþii ºi predau acolo, în
fiecare an, cursuri de filozofie politicã.
- Cum aþi caracteriza sistemul politic finlandez?
- Este un regim în care Parlamentul unicameral are un rol central. Constituþia finlandezã este una dintre cele mai recente
din Uniunea Europenã, intrând în vigoare
în anul 2000. Sistemul legal însã este
destul de diferit de acela românesc.
- Iar sistemul educaþional?
- ªcoala finlandezã este una dintre cele
mai apreciate din lume. Modelul finlandez a fost luat în calcul atunci când a fost
scrisã, la noi, ultima versiune a Legii
Educaþiei. Secretul însã, dacã existã unul,
nu þine atât de instituþii impersonale ºi de
reguli abstracte, ci de atitudinea oamenilor faþã de educaþie. Cât priveºte
învãþãmântul universitar, acesta este
foarte competitiv, iar studenþii ºi cercetãtorii sunt foarte mobili pe plan internaþional.

- Relaþiile economice bilaterale la ce nivel
sunt?
- Unul foarte bun, iar dinamica este pozitivã. Nokia este unul din pricipalii exportatori ai României. Investiþii finlandeze
apreciabile existã ºi în alte domenii, cum
ar fi construcþiile ºi comerþul. Dacia este
prezentã pe piaþa finlandezã. Trebuie,
totuºi, sã facem mai bine cunoscut
potenþialul economiei româneºti.
- Existã o comunitate româneascã în
Finlanda sau în Estonia?
- În Estonia sunt foarte puþini români, dar
în Finlanda existã o comunitate considerabilã. Sunt concentraþi în Capitalã ºi în
oraºele învecinate. Cei mai mulþi sunt
bine integraþi, având cariere de succes.
- Ce credeþi despre votul românilor din
strãinãtate?
- Orice cetãþean român are acest drept,
garantat constituþional. Trebuie sã gãsim
soluþii corecte, sigure, pentru a permite
tuturor românilor care doresc sã voteze sã
îºi exercite act drept. Tehnic, nu este dificil. Ceea ce probabil lipseºte este voinþa
politicã.
- Cum vedeþi diplomaþia româneascã în
urmãtorii 10 ani?
- Nimeni nu este profet, aºa cã voi exprima doar o speranþã. Avem nevoie de o
deschidere cãtre profesionalismul elitelor
academice ºi ale societãþii civile. Dar totul
depinde de felul în care evolueazã societatea româneascã.
Interviu consemnat
de Horia Alexandrescu
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