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COMUNICAT
În urma conferinţei de presă ţinute de domnul deputat Adrian Solomon, în data de 4 octombrie
2013, în care acesta a făcut referiri eronate şi false cu privire la Asociaţia VIRA şi activităţile
sale, dorim să clarificăm următoarele:
-

-

-

-

-

-

Asociaţia Vira este o organizaţie nonguvernamentală, înfiinţată în 2006 de tineri
barladeni studenţi, la acea vreme, la universităţi din Bucureşti şi Iaşi. Asociaţia Vira a
desfăşurat până în prezent o serie de proiecte potrivit ariilor sale de activitate: organizare
comunitară, educaţie non-formală, film documentar, cultură şi patrimoniu, dezvoltare
locală prin cultură (detalii pe http://vira.ro).
Proiectul "Comunităţi active pentru mediu”, finanţat prin Programul de Cooperare
Elveţiano-Român, la care face referire domnul deputat Adrian Solomon, nu are drept
beneficiar direct Asociaţia Vira, ci Centrul de Resurse pentru participare publică
(http://ce-re.ro). Nu există nicio finanţare între Programul de Cooperare ElveţianoRomân si Asociaţia Vira. Prin participarea la acest proiect, niciun membru al
Asociaţiei Vira nu este remunerat.
Asociaţia Vira nu s-a implicat în organizarea protestelor de la Bârlad. Implicarea
Asociaţiei Vira în proiectul "Comunităţi active pentru mediu” nu implică organizarea de
proteste in Bârlad prin care “să fie înjuraţi” politicieni locali, ci presupune continuarea
campaniilor de informare şi organizare comunitară din comunele direct vizate de
primele foraje care vor folosi fracturare hidraulică (Pungeşti, Gageşti, Baceşti şi
Puieşti).
Programul de Cooperare Elveţiano-Român, căruia domnul deputat Adrian Solomon îi
aduce comentarii zeflemitoare, are la bază un Memorandum de Înţelegere semnat
între Consiliul Uniunii Europene, Consiliul Federal al Elveţiei şi Guvernul
României (detalii pe http://www.swiss-contribution.ro).
Asociaţia Vira nu decontează nicăieri clipurile realizate de membrii ei la proteste.
Clipurile sunt realizate de specialiştii media ai Vira şi vor fi parte a unui viitor film
documentar.
Niciun membru al Asociaţiei Vira nu are părinţi implicaţi politic. Este îngrijorătoare
preocuparea domnului deputat pentru părinţii membrilor Asociaţiei Vira, aceştia nefiind
persoane publice.
Asociaţia Vira nu a făcut şi nu va face niciun fel de partizanat politic. Am criticat
constant acţiunile manipulatoare ale tuturor partidelor politice [PSD, PDL, PNL, PPDD,
etc], dictate de interese necinstite. Suntem conştienţi de faptul că fiecare formaţiune
politică se poziţionează faţă de un subiect atât de delicat, în funcţie de interesul de partid
şi în funcţie de poziţia pe care o ocupă în relaţie cu puterea.
Afirmaţiile domnului deputat Adrian Solomon conform cărora Asociaţia Vira a plătit
membrii Grupului de Iniţiativă al Societăţii Civile din Bârlad şi protestatarii sunt false şi
jignitoare.
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Membrii Vira nu “au prins un fir în viaţă” din activităţile desfăşurate în cadrul asociaţiei.
Ei se implică în activităţile asociaţiei doar în timpul liber, concediu şi weekenduri,
din convingerea că zona în care îşi au originea poate fi schimbată în bine.
Printre proiectele desfăsurate în Bârlad, amintim că în perioada octombrie 2012-aprilie
2013, Asociaţia Vira a organizat programul Rulment - Atelier de educaţie alternativă, în
cadrul căruia 16 elevi au învăţat să filmeze şi să documenteze mediul social în care
trăiesc. Filmul Familia mea, pe scurt, unul dintre cele patru documentare realizate
sub îndrumarea membrilor Vira, realizat de elevii Elena Borcea, Lucian Ibanescu
(Colegiul Naţional Gheorghe Roşca Codreanu) şi Dragoş Musteaţă (Liceul
Pedagogic Alexandru Vlahuţă) a fost selecţionat în secţiunea Short Film Corner a
Festivalului
de
Film
de
la
Cannes
(detalii:
http://registration.cannescourtmetrage.com/filmfiche2.Aspx?id=55995991). Acelaşi film,
va fi proiectat în perioadă 14-20 octombrie în cadrul ediţiei aniversare a Festivalului
Internaţional de Film Documentar Astra de la Sibiu, Elena Borcea (16 ani) fiind cel mai
regizor
din
istoria
de
20
de
ani
a
festivalului
(detalii:
tânăr
http://www.astrafilm.ro/film.aspx?id=5479).

În concluzie,
Afirmaţiile false ale domnului deputat Adrian Solomon, chiar prezentate de mass-media
locală fără poziţia noastră, nu vor reuşi să estompeze impactul schimbării cu 180 de grade
a atitudinii sale asupra explorării gazelor de şist. Domnul deputat Adrian Solomon, deşi
timorat de impactul electoral al acestor manipulări, ar trebui să-şi îndrepte atenţia spre
adversarii politici, nu spre membri ai societăţii civile.
Astfel de atacuri la adresa societăţii civile, bazate pe calomnie şi informaţii bombastice,
amintesc de practici întâlnite în ţările lumii a treia şi nu fac cinste unui politician dintr-o
ţara membră a Uniunii Europene.
Afirmaţiile domnului deputat Adrian Solomon la adresa Programului de Cooperare
Elveţiano-Român (program conceput la nivelul Consiliului Europei, al Guvernului
Elveţian şi al Guvernului Român) sunt regretabile şi se încadrează într-un trend de
acuze si încercări de denigrare a societătii civile. Acestea exemplifică teama
resimţită de un segment al clasei politice din România în faţa unei societăţi civile
dezvoltate care pregăteşte cetăţenii pentru a se angrena în procesul de luare a
deciziilor care le vor afecta vieţile.
Asociaţia Vira
Bucureşti, 7 octombrie 2013

