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NEWSLETTER nr. 6
Unitatea Executivă pentru Finaţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării la
conferinţa „25 de ani de la căderea comunismului în Europa Centrală şi de Est: privind în urmă,
privind înainte”
Unul dintre cele mai prestigioase evenimente organizate de Fundaţia Română pentru Democraţie, cu
scopul de a recupera şi promova istoria recentă a României a fost conferinţa internaţională „25 de ani de la
căderea comunismului în Europa Centrală şi de Est: privind în urmă, privind înainte” desfăşurată la
Bucureşti, în perioada 20-21 noiembrie 2014.
În cadrul evenimentului au fost organizate 17 mese rotunde, dialoguri interactive între liderii
revoluţiilor anticomuniste prezenţi la conferinţă şi tineri studenţi din generaţia 1989-1990. UEFISCDI a
coordonat masa rotundă Învăţământul superior şi cercetarea în Europa Centrală şi de Est, între tradiţie şi
provocările secolului XXI, la care co-chairmeni au fost prof. dr. Adrian Curaj, directorul general al
UEFISCDI; prof. dr. Ivo Slaus din Croaţia, preşedintele onorific al Academiei Mondiale de Artă şi Ştiinţă;
prof. dr. Daniel Caron, Şcoala Naţională de Administraţie Publică, Universitatea din Quebec, Canada.

Discuţiile au relevat rolul fundamental al învățământului superior în schimbarea societății, esenţial
fiind ca în secolul XXI educaţia să devină o prioritate în strategia tuturor guvernelor. De asemenea, a fost
evidenţiată nevoia de adaptare a sistemului de învăţământ la noile dimensiuni ale informaţiei digitale. S-a
dezbătut şi necesitatea implementării unui nou mod de a atrage tinerii către învăţământul superior şi
oportunitatea construirii unui sistem de transfer de cunoaştere de la o generaţie la alta.
La finalul conferinţei a fost lansat Apelul generaţiei 1989-1990, pentru pace şi dezvoltare în
Europa şi în lume, prezentat de Albert Craiu, masterand al Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul
Universităţii din Bucureşti:
„Provin dintr-o generaţie care a fost profund marcată de memoria vie a regimului comunist. Noi nu
am avut contact direct cu ororile acelor vremuri şi nici nu avem acea cunoaştere pe care doar experienţa
directă o poate oferi. Dacă suntem astăzi aici, este pentru a crea o nouă perspectivă asupra a ceea ce poate fi
viitorul.
Spre deosebire de orice altă generaţie, noi am învăţat că democraţia, libertatea şi folosirea corectă a
informaţiei libere implică o responsabilitate enormă. Dar, poate cel mai important, am învăţat că dacă vrem
să obţinem un viitor mai bun, trebuie să ne dedicăm colaborării, obiectivelor comune şi promovării a ceea ce
ştim că este o valoare umană autentică: pacea. Dezvoltarea, toleranţa, cultura şi înţelegerea sunt valorile
fundamentale care ne ghidează paşii. Iar pentru toate acestea trebuie să le mulţumim celor care au luptat
cândva pentru ceea ce părea doar un vis: libertatea.
Suntem o generaţie care a fost marcată de memoria vie a regimului comunist. Suntem pregătiţi
pentru viitor şi ştim ce vrem. Drumul nostru abia a început. Haideţi să creăm împreună un capitol de istorie
mai bun!”

