
in Republica Moldova democra

lii nu au lost niciodata la putere
in Republica Moldova democratii nu au fost niciodatá la

" tP~ere. Candputerea va ti in mana democratilor adevárati, atunci
~.:!>évor petréée h¡crúrífrumoase §i aici.:pin pacate'insa. pana

f;~
.~tudii " " '" .
ward"diriStátele Unite ale Am~riciic~$Jle¡;ializarea in stUdii:.
su~~est~.uropene §i ruse. Subiectul tezei A sale de magistru
tine de áctivitatea serviciilor secreteo In contextul stu-

!~ierii .soyi~lologiei. s- a specializat i? restructurarea KGB
i~l~iln~~~iª.§Lcauza e§uáriL a~eslei~: i?>ani.i1992-1994,'
'a' fos•...unul "'din organizatorii confé.rinte.lorlegate de acest
subiectitiind responsabil de participarea speciali§tilor stráini

<Iaace~te conferinte. Este un activi~ democrat ex-consí-
lier~I·"pre§edintelui Partidului AcpuniiNaponale din Mexic.

·/Est~;Jo?~.iÍto""I..zi.arului. "Del!10krati~~t~iya..·The Journal...of•.•.
iPIl~{So~iet Dé..mo~ratization·· edita!.lá .Washington §i,'
totodatárautorul. unei cáñi in care .•sunt contestate regi
murile totalitare, fjjnd mentionatá aici §i perioada regimului
sovieticdiii Basarabia.

Republica Moldova ~i Romania,
acestea sunt tan Coarte departate
de Mexic, iar relatiile noastre se
margineau, de obicei,doar la cele
cu Statele Unite ale AmericiL
insa, mai tarziu, noi ne-am dat
seama ca democratia care este
in pericol chiar ~i intr-<Jsingura
tara este, de fapt, un pericol ~i
pentru celelalte tan democratice.
Noi ~tim ca R. Moldovaar face la
fel daca Mexiculdaca s-ar afta in
situatia eL Am colaborat cu Jose
Maria Aznar ~i cu alte partide
asemanatoare pentru a ne declara
solidaritatea cu partidul dvs, con
damnand actiunile represive ale
Guvernului comunist din R. Mol
dova.Avemaceea~i atitudine ~iin
Romania. Trebuie sa ~titi ca nu

sunteti singurL Eu sunt
aici intr-<Jvizita neo-
ficiala,pentru ca imi

place sa vorbesc
ceea ce gandesc.
Totu~i, pozitia
oficiala a PAN
~i a democra
tilor mexicani,

inclusiv a funda
tiei "Amigos" din

Mexic, care inainte
se numea "Amigos di

Fox", a sustinut aceasta ati
tudine. Suntem gata sa ajutam
toate structurile democratice
din lume. in Consiliul Europei,
unde Mexic are statut de obser
vator, am fost ~i suntem foarte
activi in soll!tionarea problemei
R. M<>lP9va.In acest s~ns, un rol
:.- •...•" •.•.•.•..•'to'\4- 1 " •..•.•",4- •.•.n.,...•..•n' ..H ••"h~J.11

SARCINA "
ADEVÁKATlLOR

DEMOCKATí ESTE
DE A REíNVIA
SPEKANTA SI
ENTUZIASMÚL

iN INIMILE
OAMENILOR

Trebuie sa

in puterea
de a cucer'
- ~tim cá sunteti fondato

rul revistei "Demokratizat
siya" editat la Washington. Ne
puteti spune mai multe despre
aceasta?

- Ideea fondarii unei reviste
dedicata in exclusivitate spatiului
postsovietic, precum ~i mi~carii
de eliberare ~i democratizare din
Mexic a aparut inca pe cand eram
student la Washington. Tocmai
pentru ca am considerat foarte
important faptul ca americanii sa
cunoasca ceea ce se inlilmpla in
estul Europei, in special in spatiul
postsovietic,am ~iinfiintataceasta
revista. in prezent, ea este consi
derata una dintre cele mai bune
reviste editate in America. Anul
acesta "Demokratizatsiya" i~i
sarbatore~te 10 ani de
existenta, in ultimul
numar fiind publi
cat un interviu cu
Iurie Ro~ca, Mart
Laar ~i Stanislav
~u~chevici, lideri
ai mi~carii demo
cratice din sud-
estul EuropeL

- L- ati pomenit pe
Iurie Ro§ca. Unde l-ati
cunoscut §i care sunt rela
tiile dvs cu PPCD?

- Maiinlili,a~vrea sa mentionez
ca este omare onoare pentru mine
sa fiu aici in Republica Moldova
pentru prima data, dar sigur nu
~i ultima. Ma bucur sa cunosc
democratii de aici, care, de fapt,
sunt prietenii no~tri. in Mexic noi
•.....•••..••."'...- ~,..""-4-,...""...••.;.•~; •...•,..",...0 ron....,,";
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- Kingi,
tnsilier

lii Nalionale din Mexic

lua de vineri

in doua - Partidul Revolutionar
Institutional ~i Partidul Revolut
ionar Democrat. Atuncis-a produs
ocrizá economicáinevitabilá.Tara
a inceput sá se schimbe radical.
Oamenii au inceput sá deschidá
ochiLElectoratul partidului nostru
era inpermanenta cre~tere.Oame
nii de afaceri au inceput sá ni se
alature. Dupá criza, lucrurile au
inceput sá ia o altá intorsatura.
PAN a inceput sa aibá mai mult
acces la televiziunile din stráiná
tate, au aparut tehnicile moderne
de comunicare (fax,Internet), zia
rele independente au inceput sá
supravietuiascá. Totu~i, in 1994
incá nu era timpul nostru de a
prelua conducerea. PRI continua
sá detiná controlul absolut. Tot in
acest an, candidatulla functia de
lider al PRI a fost asasinat, fiind
inlocuitcuprimapersoaná disponi
bila la acest post, Ernesto Sevillo.
Acesta era opersoana foarte slabá
in cadrul PRI, dar nu foarte rea.
El, spre deosebire de predeceso
rii sai, nu avea tendinta de a men
tine dictatura cu orice pret, tinand
foarte mult laimaginea sa externá.
Pentru un dictator este foarte
important ce crede lumea despre
dansul. in aceste imprejurári, nouá
nu ne-a rámas decat sá ne folosim
de acestea, presand comunitatea
internationala prin adoptarea unor
legi in favoarea noastra, aceasta
facilitand calea spre democratie.
Am inceput incet, dar sigur ~iam
reu~it. PAN crede foarte mult in
rezolvarea p~~!li~~.ilp.r~bl~l!lelo~,Jorin orp:mi:u¡rp;¡ rlpmnndr;¡tii1or .

in acord, cá avem acelea~i opinii~i
ne-am concentrat eforturile doar
asupra luptei contra PRI, nu ne
am gandit insá ce vom face cand
vom ajunge la guvernare. Doar
douá persoane din anturajullui
Fox au crezut in distrugerea dic
taturiL Fostul pre~edinte al PRI,
Porfirio, a abandonat partidul sáu
pentru a ni se alátura nouá ~i ne
a ajutat foarte mult. El cuno~tea
foarte bine structura PRI, de aceea
i-a spus luiFox sa rupá toate legá
turile cu acest partid. Din pácate,
Fox avea ~i alti consilieri care, in
fond, erau oameni buni, dar erau
prea increzuti in sine. lata de ce
au facut destule gre~elLEi aveau
impresia ca ruperea legaturilor
cu trecutul ar instaura un haos
in societate. Din naivitate, ace~tia
credeau ca ar fiin stare sa schimbe
mentalitatea oamenilordinantura
jul fostei conduceri, incepand prin
a le spune sa se poarte bine, sa fie
mai draguti etc. Mai apoi, foarte
multi dintre ei au recunoscut ca
au gre~it. Din moment ce noi
am pierdut aceasta oportunitate
;¡Pl1",', P<:tp .m:>r.O'rpl1 <:i> <:l'him_

s-au mai reformat. Auramas la fel
de ro~iicum au fost.~iasta este un
lucru bun, pentru ca ast!(el ei nu
mai pot revenL Cand democratii
insu~esc aceste legi esentiale, ei
pot marginé!lizacomuni~t.iipentru
totdeauna. In Spania, liboeraliide
centru-dreapta au forrnat par
tidul popular cre~tin allui Jose
Maria Aznar. lata de ce, partidul
lui Franco a ramas irelevant.

- V-ati ocupat in general de
serviciile secrete din aceasta
regiune in perioada tranzitiei. Ce
puteti sá ne spuneti despre infil
trárile pe care le-au avut servi
ciile secrete in sánul bisericii?

- Acest fenomen de infiltrare
nu este ceva nou. in Rusia a fost
Alexei al U-lea. Numde sau de
securist era Drozdov. J~:la fost de
fapt un cekist imbracat in haine
preote~ti. Deseori se intampla
ca fetele biserice~ti sa fie atrase
in activitatea serviciilor secreteo
Recent am fost in Bulgaria. Acolo
exista un personaj care este numit
fratele mai mic allui AJexei,con
siderat un kaghebist in sutana.
'R'H;,';; 1'10.f~n" 1"tnt~n"')1'n~ "'11 r_l1r

experienta tuturor statelor pana
in prezent, cel putin, democratia
s-a dovedit a fi cea mai viabila
forma de g\}vernare,contrar celor
totalitare. In acest sens, presa ar
trebui sa aiba un rol determinant
- informarea veridica a populatiei,
pentru cá, in esenta, de aceasta
din urma depinde soarta viitoa
relor alegeri.

- Lafinal, varugámsaadresa
ti un mesaj povatuitor populatiei
RepubliciiMoldova, inclusiv, citi
torilor ziarului FLUX

Experienta multortári in tranzi
tie din toata lumea dovede~te ca
democratia poate triumfa. Acest
lucru se intampla cand te orga
nizezi ~i ai dorinta. Eliberarea
ar putea veni maine sau peste 20
de anL Dar va veni. Voi trebuie
doar sa dati dovada de rabdare,
perseverenta ~i sa fiti pregatiti
pentru momentul in care acest
lucru se va intampla. Atunci
cand veti prelua puterea, trebuie
sa ~titi ce sa faceti cu ea, sa nu vá
fie frica sa o folositi. Putem face
min~ni folosind corect.p'uter~~.T"\",C"1rt1' •.••...• nn •..•rof. •..••..• t'f •..•f.,.. ••...•.•..•.•••.•••



n~gau reu$il sa se reinll
si dislruse slruclurile1l

reintoarcere la comunisr

~i violen1i precum au

primul grup, comuni§tii n

pentru ca democra1ii, in
au reu§it sa distruga toa
nu s- a intamplat in stat!
in Polonia nimeni nu a (

comuni~tilor la putere. 1

posibilitate comuni~tilor:
stanga ~i s- au reintor.

intre centru- dreapta ~i e
sa se ia in considerare a

stanga libera, ea a fost I
Este foarte important sa I
alegeri §i la poten1ialii a'

pellllU rlldl:erlle ~Xlt::nlt:: d rfu'<,
Carlos Salazar. Acesta s-a impli
cat activ in sustinerea democratiei
in R.Moldova in cadrul Consiliului
Europei. Fiti siguri ca in Consiliul
Europei aveti foarte multi prieteni,
in speci.al, in persoana domnului
Aznar. In Mexic exista tendinta
de a ne ajuta nu numai pe noi
in§ine, dar de asemenea, de a ne
implica in mi§carea de democra
tizare din alte tari, construind ret
ele de democratie in lume. Sper
ca in curand sa-i putem invita in
Mexic pe lurie Ro§ca in calitate de
pre§edinte al Republicii Moldova ~i
pe Vlad Cubreacov in calitate de
prim-ministru. Sunt precedente in
istorie cand fo~tiidisidenti au deve
nit pre~edinti de tari. Drept exem
plu poate servi Peru, in persoana
lui Toledo, pe care l-am cunoscut
in Los Angeles in cadrullucrarilor
Conventiei Democratice. Acum el
este pre§edinte al Peru. Nimeni
nu credea ca el va deveni candva

pre§edinte. Dar iata ca este posibil.
Deci, visele se implinesc.

- Spuneati eá ati partieipat la
mi§earea de eliberare din Mexie.
jn ee a eonstat aeeastá mi§eare §i
cum a luat sfar§it? .

Noi in Mexic am fost foarte
noroco§i de existenta unui partid
democratic timp de 60 de ani,
care a fost un partid represat,
dar nu foarte dur in comparatie
cu PPCD. Dictatura noastra a
fost denumita dictatura perfecta,
pentru ca restullumii nu §i-a dat
seama ca este vorba de un sistem
totalitar. Partidul Revolutionar
Institutional (PRI), pe atunci
partid de guvernamant, utiliza
metode subtile pentru a se ment
ine la putere. Tendinta dictaturii
era de a diviza societatea. Era
folosita cu succes maxima latina
- Devidera et impera (dezbina ~i
guverneazá). Ei detineau contro
lul asupra televiziunii, a ziarelor,
in general, a intregii mass media,
asupra sistemului judiciar §i a
altor organe existente. Activa, de
asemenea §i poli tia secreta. A fost
o dictatura tipica. PAN a luptat in
umbra impotriva acestor abuzuri.
Situatia a inceput sa se schimbe
in 1988, cand PRI s- a scindat

Vt::~lt::dJUWldrt::d ut::I!lul:nt~Jlur UlJI
alte par1i ale lumiL In acest con
text l-am cunoscut pe lurie Ro~ca
in noiembrie 2001, cand acesta a
participat la Congresul Interna
tionalei Cre§tin-Democrate, des
fa~urata in Mexic. La acest Con
gres au participat lideri ai tuturor
partidelor cre§tin-democrate din
lume: Hose Maria Aznar, prim 
ministrul Spaniei, Victor Orban,
Victor Ciorbea, reprezentantul
Partidului National Taranesc
Cre§tin Democrat din Romania §i
alti demnitari, inc!usiv din America
de Sud. Eu sunt, practic, unicul
specialist in Europa de Sud- Est
din Mexic. lata de ce sarcina mea
a fost stabilirea relatiilor cu lide
rii partidelor cre§tin-democrate
din Europa de Sud-Est. Astfel i
am intalnit pe lurie Ro§ca, Victor
Ciorbea ~i Filip Dimitrov din Bul
garia. Atunci, lurie Ro§ca a vizitat
partidul nostru. Partidul Actiunii
Nationale (PAN) este cel mai mare
partid cre§tin-democrat din lume
datorita numarului mare de locui
tori ai MexiculuL Acum, dupa 71 de
ani de dictatura, este §i partidul de
guvernamant. Pentru prima data
in Mexic a venit la putere un partid
care a schimbat politica dictato
riala promovata pana acum. De
mentionat ca, in prezent, liderul
PAN, Vicente Fox, este §i pre~e
dintele MexiculuL

- Cum s- a sehimbat politiea
promovatá de Mexic dupá veni
rea Partidului Aetiunii Nationale
la p'lftere?

- In perioada dictaturii, Mexi
cul sprijinea Cuba neconditionat,
pentru ca regimurile dictatoriale
trebuiau sa se ajute reciproc.
Acum insa, perioada de tranzi
tie catre democratie a schimbat
pozitia GuvernulJÚ nostru fata
de aceasta tara. In consecinta,
noi ave m foarte mari probleme
diplomatice cu Cuba, relatiile cu
aceasta deteriorandu-se gravo
Pe de alta parte, PAN incurajeaza
opozitia cre§tin- democrata din
Cuba. Sunt foarte multi membri
ai partidului nostru care vor sa
se implice direct in sustinerea
democratilor d!n Cuba ~i din alte
piírti ale lumiL In ceea ce prive§te

De ce in mai multe state din sud estul Europei, in
perioada post sovietica, dupa o scurta guvernare democra
tica, comuniftii au reufit sa revina la putere?

- Dupa prabu~irea Imperiului Sovietic, comuni~tii au
reu~it sa revina la putere in 8 1ari. Acestea pot fi divizate
in 2 grupuri. Pe de o parte avem grupul format din Polonia,

Slovenia, Lituania, Ungaria ~i Albania, iar pe de alta parte

- Azerbaidjan, Belorusia ~i partial Bulgaria (din punct de

vedere economic). Principala diferen1a intre aceste doua
grupuri este urmatoarea.ln cazul primului grup, comuni~tii

au revenit la putere sub o noua masca, nu ro§ie, dar roza,

considerandu- se mari sl!cial. democra1i, deschi~i, civiliza
1i, dar cinici, in fondo In cazul celui de- al doilea grup,

comuni~tii au afi§at de la bun inceput tendin1a de

Nu trebuie S3 a$tepli Cre$terea
PIB-ului pentru a crede in

edificarea unei democralii viabile

exemplu, Snegur sau Lucinschi. "{inand cont de aceste lucruri,

devine ciar de ce este foarte sa men1ii permanent interesul ~i

entuziasmul popula1iei. Este firesc ca oamenii sa- ~ipiarda

increderea in politicieni, ceea ce se ~i intampla de fapt in

prezent, in Republica Moldova. Acum, sarcina adevara1ilor
democra1i de aici este de a gasi metodele ~i mijloacele cele

mai potrivite pentru a readuce speran1a oamenilor. ~i acest

lucru trebuie facut, in primul rand, prin a privi spre viitor ~i a
propune solU1ii concrete de depa~ire a celor mai stringente
probleme cu care se confrunta la momentul actual Republica

Moldova. inceputul este promitator. Protestele din iarna- prima
vara anului 2002 vin sa demonstreze acest lucru. in acest sens,

sus1inerea noii genera1ii este foarte importanta. Chiar daca

popula1ia Mexicului ~i nu numai nu a ~tiut de ce se intampla

aici, membrii Guvernului mexican au fost foarte bine informa1i.

Trebuie sa ~titi ca nu sunte~ singuri ~i ca ave~ sus1inerea
democra1ilor din toata lumea. In momentul in care ve~ depa~i
perioada de tranzi1ie, ve1i con~tientiza ca ultimile luni au fost
poate cele mai importante din via1a voastra.

- Cum se intampla ca in multe lari sarace, vin la putere
comuniftii?

Este o intrebare filozofica. in mare parte este adevarat acest

lucru, dar nu obligatoriu. Aristotel spunea ca clasa de mijloc este

unica forta care poate salva 1ara, pentru ca stabilitatea include

~icredibilitate politica. ~i asta, de obicei, inseamna democra1ie.
Totodata, ipoteza analistului politic Martin Lipsett spune ca, cu
cat 1ara este mai bogata, cu atat aceasta este mai democratica.

Apropo, el a prezis ca Mexicul va deveni o 1ara democratica
catre anul2000, deoarece dezvoltarea economica ¡¡ va permite

acest lucru. Anul2000 a tost punctullimita in care se mai putea

men1ine dictatura in Mexic. in acela~i timp, cred ca toata lumea

a auzit de "Pira mida valorilor" a psihologului Maslow. El spune

ca oamenii, in primul rand, trebuie sa- ~i satisfaca necesita1ile

vital e pentru a supravie1ui. Abia dupa aceea ei ar fi dispu~i,
pregati1i sa se implice ~i in alte activita1i. Acesta este, de fapt,
§i unul din motivele pentru care popula1ia Republicii Moldova se

implica pU1in,sau chiar ~eloc, in politica. Totu~i, pana la urma,
acestea sunt doarteorii.lntotdeauna exista exceP1ii. Suntfoarte
multe 1ari sarace cu democra~i foarte bune. Este vorba de Mau

ritius, Mongolia. Dar, totodata, sunt ~i dictaturi nu foarte sarace.
Totul se rezuma. de

fapt, la voin1a, fac
torul personal fiind
foarte important. Nu

trebuie sa a~tepta1i
cre~terea PIB- ului
pentru a crede in edifi
carea unei democra

1ii viabile. Nici Bul
garia nu a atins un
nivel al dezvoltarii
economice satisfa

cator, dar democra1ii
de acolo au facut
miracole.



~~li,d~~~hid;;eá'~~i~;~p~rt'{;;¡tA¿,"""d;ii;';uT putere"a absoluta. Foarte
pre deosebire de altii care cred in multi membri ai PRI doreau sa

aplicarea violentei. Afost o schim- treaca de partea PAN pentru a-i
bare treptata. Abia in 1997 PRI a oferi acestuia majoritatea in Con
pierdut controlul congresului. gres, dar Fox a refuzat, pentru
PRD, aripa care s-a rupt de PRI ca PAN nu~i dorea ni§te relatii
s-a unit cu PAN, de§i exista tensionate cu PRI. Situatia
un mare decalaj ideologic din Mexic nu este una
intre aceste doua par- asemanatoare cu cea
tide. Ceea ce a unit din Spania, Estonia
aceste doua puteri sau Cehia. Ea este
politice a fostlupta mai apropiata
comuna impotriva de cea din Litua-
PRIpentruaputea p.ia sau Ungaria.
infaptui aceste In Mexic exista
schimbari. Astfel, pericolul reintoar-
in 2000noi am reu§it cerii in trecurt,
sa venim la putere. dar sigur ca nu tre-

- Care au fost proble- buie sa intample acest
mele cu care s- a ciocnit parlidul lucru, lucrurile trebuie sa se
dv.s,odatá ajuns la guvemare? decl:lrga mai bine.

In mare parte, problemele au - In contextul tranzitiei tárilor,
fost tipice unei tari aflate in peri- care a fost imporlanta lustratiei
oada de tranzitie. De fapt, trece- §i a serviciilor secrete in fiecare
rea Mexicului spre democratie nu dintre aceste tári? Cum a fost
a fost nici buna, nici rea, s-a situat pusá aceastá probl€má in tárile
undeva la mijloc, din paca te. Sunt respective §i care ar fi solutia
aici intr-{) vizita neoficiala pentru pentru Republica Moldova?
a va putea spune adevarul, pentru - Raspunsul scurt la aceasta
a va ajuta sa nu repetati gre§elile intrebare este destramarea com
noastre cand va veni §i timpul pleta a serviciilor secreteo Per
vostru. Idealul meu de tranzitie fecta ar fi confiscarea arhivelor §i
este Spania, Republica Ceha §i incredintarea acestora unei per
Estonia. Primullider spaniol de soane fidele, de§i, de multe ori, se
dupa caderea regimului dicta- intilmpla ca persoanele pe care le
torial a lui Franco, Felippe Gon- consideri de incredere, in realitate
zales, in 1982, a decapitat toata se dovedesc a fi ni§te informatori
nomenclatura veche, inlocuind-{} ai KGB-ului.
cu persoane noi, de incredere. Au - Credeti cá deconspirareafo§
Cost concediati 40 000 de func- tilor agenti KGB este o oporluni
tionari, fiind inlocuit chiar §i direc- tate §i o necesitate vitalá?
torul celui mai mic muzeu. In cei - Da. Sunt doar trei tan in intreg
40 de ani de guvernare, el practic spatiul sovietic care au recurs la
a reinventat Spania. Din bufonul dizolvarea in totalitate a serviciilor
Europei, Spania s-a transformat secrete sovietice, confiscareaarhi
in una din cele mai de succes tari velor §i adoptarea Legii lustratiei.
din Europa. Cea mai buna dovada Este vorba de Estonia, Republica
in acest sens este ca partidullui Ceha §i Republica Democrata
Franco niciodata nu a mai revenit Germana. Acestea sunt unicile
pe scena politica. Gonsalez a rein- tan in care comuni§tii niciodata
ventat Spania prin ni§te lucruri nu au revenit la putere, pentru ca
Coarte simple. Cehia §i Eston!a prin Legea lustratiei li s-a ingra
au facut, de fapt, acela§i lucru. In dit dreptul de a participa la viata
Mexic,ip.sa,noiampierdutaceasta publica. Este foarte important
§ansa. Inainte de campania elec- ca, in aceste trei tari, democratii
torala, noi am uitat sa discutam au format un partid de centru
despre lucrurile care ar trebui dreapta din oamenii fideli loro
Cácute. Am presupus ca suntem Comuni§tii din aceste trei tari nu

l<::steu§or pentru KGIlSa. aíraga" "éSfe\iña rea~liñornla-:-COffiUñi~tii
bisericile in activitatea lor. In orice §i fasci§tii trebuie tinuti cat mai
sistem totalitar, Biseriea constituie departe de putere, trebuie dizol
un pericol, pentru ea un. sistem dic- vate §i inchise toate institutiile
tatórial nu poate accep,ta existen- loro Nu este cazul folosirii meto
ta unei institutii independente delor violente. Ace§tia trebuie sa
care nu este controlata de stat. fie eliminati in mod pa§nic. Din
In Mexic am trecut p,rin acela§i moment ce se va intampla acest
pericol, deoarece capul bisericii lucru, odata ce economia va fi
era un agent al serviciilor secrete liberalizata, vechilor exponenti
al PRI, la fel ca in P,olonia. Din ai puterii le va fi foarte greu sa
pacate, Papa de la Roma nu prea reconstruiasca ce a Cost in trecut.
s-a implicat in problema pe care Trebuie sa fiti pregatiti pentru
o aveam atunci in Mexic, dar, in momentul in care veti ajunge la
schimb, s-a implicat Coarte activ putere, sa sustineti persoanele
in problemele din Polonia. Totu§i, care ar fi capabile sa guverneze.
preotii de rand sunt, in mare parte, Concentrati -va eforturile 99 la
cre§tini de buna -credinta. suta pentru eliberare §i lasati

- De ce este nevoie pentru un procent pentru consolidarea
functionarea unei democratii puterii. Doriti-va puterea fara
adevárate §i, in acest context, nici o ru§ine, fara nici o ezitare,
care credeti cá este importanta pentru ca, daca voi nu veti aspira
mass-media in edijicarea unei la ea, ei o vor face. ~i atunci va fi
s09ietáti democratice? mai rau. Fiti foarte draguti, poli-

Intr-un stat cu adevarat demo- tico§i, vorbiti despre viitor, despre
cratic este normal sii existe par- reconciliere, dar totodata, fiti
tide de dreapta §i de stanga. Win- foarte precauti, tari §i categorici
ston Churchill spunea ca cine cu oamenii vechiului regim. Cu
in tinerete nu a fost liberal, nu riscul de a ma repeta, vreau sa
are inima, iar care a ajuns spre va atentionez inca o data asupra
batranete §i nu este conserva- importantei programului pe care
tor, nu are minte. Cu cat mai il veti implementa in momentul in
puternica este dreapta, cu atat care veti avea puterea in mái-
mai slaba este stanga §i ni le voastre. In acest
viceversa. Dar existent caz, timpul este
a ambelor este obli- foarte pretios. Nu
gatorie §i necesara. facetigre§ealade
In ceea ce prive§t'e a va certa intre
rolul presei, trebuie voi. Lumea nu
mentionat urmato- audeargumen-
rullucru. Voi nu tre- tele, ci doar
buie sa faceti altceva galagia §i cer-
decatsareflectatiade- turile. Democra-
várul,iarpentruacrede tii trebuie sa
intr-un viitor mai bun, tre- fie infometa ti de
buie sa credem in puterea de putere pentru a invinge.
a-l cuceri. Activitatea voastra tre- Nu trebuie sa va fie frica sa
buie sa corespundií in totalitatea fiti democrati. Astfel veti preveni
celor trei principii care, in opinia o multime de probleme care, mai
mea, sunt absolut necesare in tárziu, pot deveni foarte serioase.
crearea unei societáti cu adevarat Cánd democratii vor veni cu ade
democratice. Aces~ceasunt: dorint varat la guvernare, lucruri foarte

a, perseverenta ~ji norocul. Nu frumoase se vor intilm~~~r tara.vreau sa par un idealist, dar, din ...-= .~----------------------, ~~-
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ulclasic. devenind la fel de ro§ii
lecat. Mai mult, in statele din

au reu§it sa reintoarca trecutul.

omentul aflarii lor la guvernare.
structurile comuniste. ceea ce

grupului secundo Spre exemplu.
ezut intr- o eventuala revenire a

au uitat sa ocupe stanga. dand

'1 se regrupeze. Ace§tia au format

Tot timpul. electoratul pendula
Rtru-stanga. in cazullor. trebuia
:est lucru. pentru ca odata lasata

upata imediat de neocomuni§ti.
gande§ti permanent la viitoarele
ersari.

- De unde vine acest interes al dvs pentru istoria
spaliului sud-est euoropean,~i,in special,pentru celpost
sovietic?

- Este o istorie lungá. Eu am tráit intr-{} familie de
disidenti politiei. Familia bunieului meu este din Spania,
fiind implicatá in rázboiul civilde acolo impotriva regimului
fascist allui Franco. Iatá de ce am fost nevoiti sá imigrám
in Mexic. Al doilea bunie al meu a fost de origine cehá ~i
a eunoscut regimul sovietic. Tatál meu a pu~lieat cárti ~i
articole prin anii '60- '70impotriva regimului.In 1977una din
eártile sale a fost eonfiscatá ~iarsá. A venit ~i politia secretá
pentru a-l interoga, interesándu-se de faptul cine a.stat in
spatele sáu ~i eare erau sursele lui de finantare. A§adar,
pe de o parte au fost fasci~tii, iar pe de alta, sovieticii. Deci,
ura mea pentru regimurile dietatoriale este explieabilá. Cánd

cre~ti intr-un asemenea mediu incepi sá-{i pui diferite intre
bári la care trebuie mai apoi sa ráspunzi. PAN este, de fapt,
o eoalitie a democratilor ~i liberalilor. Noi suntem, in fond,
eea mai putemicá fortá eare putea sá viná la putere. Din
totdeauna am simpatizat PAN, participánd in 1998 ~i in
campania electoralá, cand de partea acestui partid eandida
Gutieros. Aeesta a fost insá asasinat. Cimdin Cehia, Romá
nia sau chiar la voi, in Basarabia, prin prisma mi~cárii
de eliberare nationalá de la sfár§itul anilor 80,a inceput sá se
contruiascá o democratie de succes, mexicanii se intre
bau de ee nu pot trai §i ei in democratie. Tendinta de demo
cY'atizare nu este specificá numai pentru mine personal sau
numai pentru tara mea, este o tendintá universalá, pentru
cil, in fond, toti demoeratii ~i tinerii pe care i-am cunoscut
sunt la fel ea tinerii Partidului Actiunii Nationale.


