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On Connectivity

MAZIN QUMSIYEH
Professor, founder and (volunteer) director
Palestine Institute for Biodiversity and
Sustainability Bethlehem University
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ON CONNECTIVITY

I was both inspired and pleasantly surprised, for many reasons,
to read the excellent essays in this collection. In a world beset by
tension and crisis ranging from the impending global climate
catastrophe to the resurgence of right wing fanaticism and fascism,
it is always inspiring to see students grow and exceed expectations:
they become our teachers and I always learn much more than I
expect from my students. But in this case, I am also reminded of
how we are all connected and how thoughts of my Palestinian
students (and other students of all nationalities that I’ve mentored)
are mirrored in the essays of these Romanian students. Global
connectivity is a theme for Rotary 2019 and I am so thrilled to be
asked to write on this theme. The old adage that you learn to
appreciate something more after you lose it comes to mind as I
think of why we, Palestinians, appreciate so much global solidarity.
No, it is not about economic or political pressures, but about the
seven decades of isolation we have been subjected to. Yes, we do
have colonization and ethnic cleansing.
Of the 13 million Palestinians in the world, 7.5 million are
refugees or displaced people. Most of our land has been taken
away from us and now those of us who remain are restricted to
8.3% of our historic lands. We are also kept in ghettos/Bantustans
with limitations on movement and connectivity to the rest of the
world. Palestinian travel documents are one of the weakest around
the world. But also friends coming to visit us are frequently denied
entry by the occupation power (Israel). This isolation is
accompanied by a global corporate media campaign that ensures
we, the victims, are vilified as terrorists. This isolation can be
frustrating to say the least. My late friend, Edward Said, wrote
about these things frequently in his books like “Orientalism”, “The
Question of Palestine”, and “Out of Place.” Unlike most
Palestinians, I was lucky to get education in the US, have a US
passport, and thus able to travel to over 45 countries. I met people
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of various walks of life. I lived as a poor person and also as a
professor at a medical school. I was a professor for many years
previously at Universities of Tennessee, Duke and Yale, now at
Palestinian universities like Bethlehem and Birzeit. I learned from
books and from my teachers/mentors but my learning was much
more meaningful from informal interactions with people, especially
young people. My experiences shaped my social and political views
when I was in my early 20s but I continued to evolve (I am now in
my 60s and still learning) thanks to this human connectivity. I
believe that students and faculty must be connected to their
communities and to the global picture (thinking globally and acting
locally). I was arrested, detained, and/or harassed many times by
oppressive regimes. But I look at those incidents with grateful feeling
that they helped define me through all connections.
The Rotary has a motto: Service above Self and this year we
focus on global connectivity. We serve others and this helps us
grow as individuals. Our own museum and institute’s motto is
RESPECT: respect for ourselves (empowerment), respect for others
(human diversity, connectivity), and respect for nature (our shared
planet). In reading the assays in this book, I could feel that despite
the distance, we are indeed all connected. For that we are grateful.
Mazin Qumsiyeh
Professor, founder and (volunteer) director
Palestine Institute for Biodiversity and Sustainability
Bethlehem University
(Occupied) Palestine
info@palestinenature.org
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Satul global, azi

FLORIN ABE VASILIU
Preºedinte 2019 – 2020
Membru Fondator
Rotary Club Triumph Bucureºti
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SATUL GLOBAL, AZI

Motto: „În orice situaþie, cel mai bun lucru pe care
îl poþi face este lucrul corect; urmãtorul cel mai bun lucru
pe care îl poþi face este lucrul greºit; cel mai rãu lucru pe
care îl poþi face este sã nu faci nimic”.
Theodore Roosevelt
Lumea în care trãim cu toþii se numeºte astãzi „Satul Global”,
se pare, doar cã se aplicã doar celor care au acces la informaþie ºi
mijloace de comunicare moderne, în special acces liber la Internet.
Acum câteva mii de ani, se afirma cã Lumea ar trãi pe carapacea
unei broaºte þestoase gigant, care plutea în Marele Ocean Celest.
Mai târziu, acum doar câteva sute de ani, Lumea noastrã era
consideratã Centrul Universului. Ceva mai târziu, lumea afla cu
stupoare cã Soarele se învârtea în jurul Lumii noastre, a Pãmântului,
considerat când drept sau plat, când rotund, ca o minge, de cãtre
oamenii obiºnuiþi. Lumea devenea mai apoi, în timp, în funcþie de
privitor, când o peºterã ascunsã într-o altã peºterã, când avea o
formã platã ºi infinitã, ulterior devenind platã ºi finitã, iar astãzi o
(re)cunoaºtem a fi (aproape) sfericã, când ne gândim, desigur, la
Terra. Chiar ºi în zilele noastre, existã oameni ºi comunitãþi întregi
care afirmã cã Lumea este Platã. Oricum ar fi ea, Lumea noastrã
ne include pe toþi ºi la ea ne raportãm tot timpul – indiferent cine
suntem, ce facem sau ce ne dorim sã facem, Rotarieni sau nu. Cine
sunt Rotarienii, de fapt? Noi, Rotarienii, suntem ºi noi tot oameni,
fãrã nicio legãturã cu klingonienii, civilizaþiile extraterestre sau cu
roata ce ne este simbol de mai bine de un secol. Suntem cel mai
mare ONG din lume ºi avem o reprezentanþã permanentã la
Naþiunile Unite, fiind astfel recunoscutã prezenþa ºi importanþa
acþiunilor ºi proiectelor noastre la nivel global. Suntem oameni de
vârste, rase, religii, genuri diferite, având însã principii ºi valori
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comune, axate pe valorile Rotary International ºi principiul de a
oferi în mod benevol diverse servicii comunitãþii din care facem
parte, sau altor comunitãþi care au nevoie de sprijin, oriunde în
lume ºi indiferent de problema sau provocarea care ni se înfãþiºeazã.
„Serve Above Self” este deviza noastrã preferatã ºi „One
Profits Most Who Serves Best” ar fi imediat urmãtoarea, în top.
Suntem martorii ascensiunii ºi decãderii unor Civilizaþii, mai vechi
sau mai noi ºi promovãm principiile ºi valorile rotariene oriunde
ne-am afla. Cultivarea relaþiilor personale între reprezentanþii
diferitelor profesiuni, meserii ºi bresle din comunitate înseamnã
recunoaºterea valorii oricãrei activitãþi utile, iar cultivarea relaþiilor
internaþionale este doar prelungirea fireascã.
Cunoaºtem Popoare diverse, cu sau fãrã o þarã a lor ºi acþionãm
pentru menþinerea pãcii în lume, considerând cã nu poate exista un
progres real al umanitãþii fãrã menþinerea pãcii ºi promovarea
schimbãrii cãtre bine, adevãr ºi frumos. Aparþinem unor Comunitãþi
Rotariene, mai mari sau mai mici, rãspândite de la Polul Nord,
pânã în deºertul Sahara ºi insulele pierdute undeva în Sudul
Pacificului, unde ajutãm dupã puterile noastre comunitatea din care
facem parte ºi dezvoltãm proiecte în domenii precum educaþie,
sãnãtate, mediu social, mediu înconjurãtor ºi infrastructurã de orice
tip. Suntem oameni de acþiune, conectaþi într-o reþea globalã de
aproape 2 milioane de prieteni, alcãtuind o organizaþie nonguvernamentalã, non-profit ºi apoliticã, fãrã tentã religioasã, numitã
simplu „Rotary International”. Spun „prieteni” pentru cã toþi
Rotarienii susþin ºi cred în valorile prieteniei ºi camaraderiei ºi sunt
conectaþi între ei nu numai prin apartenenþa la un anumit Club numit
Rotary (peste 35.000 în lume) sau la un anumit District (situate în
peste 200 þãri ºi teritorii), cât prin dorinþa de a cunoaºte alþi oameni
ºi alte comunitãþi, de a ajuta oriunde ºi cum pot.
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Indiferent de limba vorbitã, de tradiþii sau de religie, Rotarienii
sunt în primul rând membri ai comunitãþii din care fac parte, animaþi
de spiritul acþiunii spre binele comunitãþii, dornici de a ajuta prin
acþiuni directe, caritabile sau umanitare, conlucrând de multe ori ºi
cu alþi Rotarieni sau organizaþii partenere.
Într-o anumitã mãsurã, ne putem referi la termenii dihotomiei
neokantiene „sein-sollen” – în traducere liberã „ceea ce este” faþã
de „ceea ce ar trebui sa fie” pentru a înþelege dorinþa Rotarienilor
de a interveni prin acþiuni coerente, inovative, creative ºi mai ales
prin implicarea cât mai multor membri ai comunitãþilor din care
fac parte, la identificarea ºi soluþionarea problemelor cu care se
confruntã aceste comunitãþi, la promovarea schimbãrii ºi a acþiunii
concrete spre binele comun, în spiritul valorilor etice ºi morale ºi
în spiritul bunei înþelegeri.
Rotary promoveazã idealul de a servi binele public în profesie
ºi în societate, dând dovada de integritate – fiind o Asociaþie de
egali, de parteneri fireºti. Fiecare membru este recunoscut
profesional în domeniul sãu de activitate, drept o persoanã de
caracter ºi care se bucurã de o bunã reputaþie, lucrând ca un bun
profesionist ori fiind considerat un lider ai comunitãþii locale.
Rotary Connects the World, motto-ul Rotarian al acestui an,
este într-adevãr un deziderat ºi o aspiraþie a noastrã, a tuturor. Cu
adevãrat.
Felul în care Clubul Rotary Triumph Bucureºti (al cãrui
preºedinte sunt în exerciþiul 2019-2020) „conecteazã” lumile
noastre, lumea Rotarienilor ºi a tinerilor membri ai Clubului
TWAU, se materializeazã între paginile acestui volum de eseuri în
limba englezã, intitulat, “iN Sync”, editat ºi coordonat de colega
noastrã Silvia Osman, volum pe care suntem onoraþi sã îl
sponsorizãm. Ne dorim, în spirit Rotarian, ca aceastã conexiune sã
14

TWAU 2019

o pãstrãm ºi sã o validãm în timp, susþinându-vã, pe cât putem,
parcursul educaþional ºi profesional, încurajându-vã sã vã implicaþi
în viaþa comunitãþii cãreia îi aparþineþi, în viaþa ei culturalã ºi socialã,
sã vã alãturaþi (sau nu, dupã cum alegeþi) miºcãrii Rotariene, pentru
a deveni cetãþeni activ implicaþi social ºi profesional, pentru ca
Lumea din jurul nostru sã devinã din ce în ce mai bunã, mai
frumoasã, mai liberã, mai asumatã, mai umanã ºi mai dreaptã, dupã
chipul ºi înfãþiºarea voastrã.
Vã dorim tot ce este mai bun!
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Lumea din jurul nostru, astãzi

Conf. univ. dr. SILVIA OSMAN
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Lumea din jurul nostru impune tot felul de standarde:
competente, cerinþe, reguli, norme, limite, graniþe etc. Ni se spune,
încã din copilãrie ce este bine ºi ce nu, ce este posibil sau imposibil,
ni se indicã adevãrul, minciuna, beneficitatea sau oportunitatea
unor circumstanþe, ce se face sau ce nu se face în anumite situaþii.
Primii paºi ne sunt cãlãuziþi cu mare grijã ºi ni se spune, din start,
cã aripi au doar pãsãrile, suntem învãþaþi cã unu plus unu fac mereu
doi ºi ne sunt povestite istorii în care binele triumfã asupra rãului.
Învãþãm sã citim ºi sã socotim, sã ne croim drum printre lucrurile
care vin cãtre noi ºi printre cei ca noi, suntem încurajaþi sã continuãm,
ghidaþi de un curent al oportunitãþilor pe care le înþelegem mai
mult sau mai puþin atunci când ni se înfãþiºeazã, iar eºecul este
admis, ca opþiune, cu dificultate ºi rareori tolerat. Ni se spune mereu
ce sã facem ºi suntem îndrumaþi, la fiecare pas, de ºi cãtre noi
reguli. Cu toate acestea, ni se cere întotdeauna sã fim creativi ºi
imaginativi, în viaþa realã. Cum ajungem la esenþa creativitãþii de
dincolo de coaja de reguli cãrora am învãþat, educându-ne, sã ne
supunem?
Volumul iN Sync rãspunde tãcut acestor întrebãri mari,
oferind între coperþile sale o privire de ansamblu spre o lume a
creativitãþii ºi imaginaþiei, o lume formatã din perspectivele asupra
realitãþii formulate atent ºi cu pasiune de fiecare dintre tinerii frumoºi
care scriu despre lumea din jurul nostru (TWAU), astãzi, în 2019,
cu toatã lumina pe care minþile lor tinere o conþin. Putem citi printre
rânduri ºi întrezãri cu ochii minþii potenþialul unei realitãþi care ni
se va înfãþiºa în anii ce vin, creatã de tinerii care o privesc astãzi
astfel, croitã dupã chipul ºi asemãnarea lor. O lume în care oamenii
nu sunt etichetaþi ºi în care iubirea de semeni este preþuitã. O lume
în care judecativitatea ºi promiscuitatea sunt izolate, o lume în care
triumfã libertatea de a fi, adevãrul, binele, liberul arbitru, iubirea,
18
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aprecierea ºi gratitudinea. O lume în care muzica deschide punþi ºi
înalþã, în care arta este la fel de importantã ca aerul pe care îl
respirãm, o lume în care cãlãtoriile sunt preþuite pentru punþile pe
care le deschid cãtre semeni ºi cãtre cunoaºterea culturii altor
neamuri. O lume în care viaþa este plinã de viaþã ºi a fi devine la fel
de important ca a face. O lume în care trecutul este cunoscut ºi
preþuit, considerat o treaptã a devenirii, materia primã din care ne
construim realitatea, dar nu ºi structura ei intrinsecã, definitorie.
Lumea pe care o vãd tinerii de astãzi, care aspirã spre un viitor plin
de lumina lor, va deveni într-o zi aºa cum o vãd ei acum, aºa cum
ºi lumea de astãzi este pe mãsura a ceea ce au creat generaþii de-a
rândul în jurul nostru, înaintea lor. Tinerii de astãzi resping norma
ridicatã pe un piedestal de un cineva pierdut în ceaþa istoriei ºi
îmbrãþiºeazã schimbarea în acum, pentru cã, pentru ei, timpul nu
existã. Schimbarea adevãratã a lumii din jurul nostru se va putea
strecura ºi pãtrunde în tiparul strâmt ºi neprielnic cu care ne
confruntãm astãzi ºi de care ne plângem, în ºablonul a ceva ce
trãim ºi nu ne mai place, doar dacã (re)învãþãm ºi noi de la tinerii
noºtri sã visãm, sã ne reinventãm ºi sã alegem conºtient sã ne
alãturãm noului, clãdind normalitatea pe care acum o considerãm
doar o stare de excepþie.
Schimbarea ºi normalitatea se lasã atrase cu greu în curgerea
lumii ce ne înconjoarã astãzi, pentru cã sunt extrem de subiective,
efemere ºi atrag consecinþe mai mult sau mai puþin de dorit.
Normalitatea zilelor noastre este dictatã de era digitalã care a
schimbat lumea din jurul nostru poate mai mult decât a schimbat-o
la începutul vremurilor descoperirea a focului. Suntem oare dispuºi
sã pãrãsim rutina, confortul ºi obiºnuinþa, tiparul ºi ºablonul mecanic,
sã devenim creativi ºi imaginativi în a construi noul ºi lumea
frumoasã dupã care tânjim cu toþii, în care echilibrul echitabil dintre
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om ºi natura este restabilit? Suntem pregãtiþi sã ne schimbãm în
versiunea noastrã cea mai bunã, aºa cum ne sfãtuim în fiecare zi
tinerii sã o facã?
Încotro ar fi bine sã ni se îndrepte gândurile când existenþa
problematicã, conflictele religioase ºi politice, idealurile urbane,
zgomotul continuu, puternic ºi permanent al societãþii de consum
ne rup de coerenþa bãtrânã a naturii, de care ne-am îndepãrtat,
civilizându-ne? Poate ar fi bine sã începem sã ne întoarcem atenþia
ºi gândurile cãtre noi ºi în noi, pentru a gãsi în noi înºine soluþiile
pe care le aºteptãm de undeva dinafara noastrã, dacã dorim sã
pãstrãm calitatea umanã a lumii ce ne înconjoarã încã ºi sã ne
îndepãrtam de tabloul sumbru pe care era digitalã începe sã îl
creioneze tãcut, în care maºinile tind sã înghitã omenescul în firescul
utilitãþii lor.
Volumul iN Sync descrie în cuvinte o poartã cãtre lumea
întreagã din jurul nostru, o uºã cãtre oportunitatea schimbãrii din
acum. Ce rãmâne este doar sã ne hotãrâm sã batem, ca sã ni se
deschidã.
Bucureºti, 23 septembrie 2019
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