CODECS la Bucharest Business Forum, 19 octombrie

Radu Mihăescu, preşedinte CODECS: "Cea mai bună cale spre cooperarea
în regiune este educaŃia. Avem nevoie de un proiect european
comun pentru educaŃie, dedicat Ńărilor din Regiunea Dunării". Tema
centrală a Bucharest Business Forum a fost Planul de AcŃiune al UE
pentru Regiunea Dunării. Radu Mihăescu a amintit că în 2011, CODECS îşi
propune să extindă programele sale educaŃionale şi în statele din
vecinătatea României, în special în Ńările care se pregătesc de aderarea la
UE.

Credem că a sosit momentul în care Dunărea, cel mai lung fluviu transnaŃional
al Europei, să devină un motor al dezvoltării europene, aşa cum altădată a fost
Rinul. Desigur, complexitatea problemelor pe care le induc mulŃimea statelor
interesate, numărul limbilor vorbite pe malurile sale, nivelul inegal de dezvoltare
economică a partenerilor nu este comparabilă cu cea întâmpinată odinioară, în
cazul marelui fluviu din Vest. Pe de altă parte, nici anii nu sunt aceiaşi. Între
timp, am aderat cu toŃii la sistemul de valori europene, comunicarea nu mai
este o problemă, există modele de succes care suportă replici consistente.
Pentru a nu repeta fără rost antevorbitorii mei, mă voi referi în continuare la
lucruri care Ńin de instituŃia pe care o reprezint, cel mai cunoscut furnizor de
educaŃie deschisă în domeniul managementului. CODECS, firmă creată încă
din timpul primilor paşi ai României către economia de piaŃă, este interesată să
sprijine orice iniŃiativă care va permite dezvoltarea armonioasă a întregii regiuni
dunărene. După părerea noastră, primul pas pentru o cooperare eficace şi
durabilă depinde de cunoaşterea reciprocă a partenerilor.
Calea cea mai directă, mai sigură şi mai eficientă pentru cunoaştere este
educaŃia. Prin intermediul unui sistem de educaŃie corect şi funcŃional, românii
vor cunoaşte mai bine austriecii, germanii vor cunoaşte mai bine sârbii şi aşa
mai departe, înlăturându-se zgomotul infernal datorat cazurilor izolate,
experienŃelor personale nefericite, legendelor şi prejudecăŃilor de natură rasială.
În consecinŃă, o primă propunere pe care o putem face astăzi, este cea de a
colabora pentru crearea unui curs dedicat Ńărilor dunărene, curs care să poată

oferi posibilitatea cunoaşterii corecte a întregii regiuni şi a părŃilor sale. Aş vrea
să subliniez faptul că nu ne interesează, aici, o acŃiune de marketing turistic
care să prezinte frumuseŃile naturale şi antropice, ci o prezentare obiectivă şi
corectă. Or, o astfel de prezentare nu poate fi făcută decât printr-o colaborare
profesionistă a tuturor actorilor interesaŃi, printr-un studiu profund al
documentelor şi evenimentelor consemnate. Altfel spus, este preferabilă
imaginea construită pe baza unor opinii uneori contradictorii, decât imaginea
partizană, de care luăm cunoştinŃă aproape zilnic. Evident, principiile şi
metodele educaŃiei deschise, la distanŃă, se potrivesc ca o mănuşă unei astfel
de iniŃiative.
Mergând mai departe, credem că avem astăzi ocazia fundamentării unui sistem
de cooperare dunăreană în domeniul educaŃiei. CODECS se oferă să sprijine,
în măsura posibilităŃilor sale, un proiect comun al Ńărilor dunărene, care să
conducă la curriculă europeană comună, în limbile vorbite în regiune.
Acreditarea unei astfel de instituŃii în toate Ńările noastre ar constitui un semnal
extraordinar de vizibil pentru celelalte sectoare ale societăŃii, îndeosebi pentru
cel economic. Firma pe care o reprezint încearcă deja să facă primii paşi către
exteriorul României, dar este iluzoriu că va reuşi să rezolve probleme pe care
numai instituŃiile transnaŃionale le pot rezolva. De aceea, îmi permit să chem
instituŃii similare din toate Ńările dunărene să ni se alăture pentru o astfel de
construcŃie.
După cum aŃi observat, am îndrăznit să fac două propuneri îndeajuns de
concrete, care pot fi realizate în practică numai cu sprijinul domniilor voastre.
Vă mulŃumesc pentru atenŃie şi vă asigur de încrederea noastră în viitorul
regiunii dunărene.
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