Discursul Rectorului ULIM, Academicianul Andrei Galben, la Congresul V al ISIPAR,
Ceremonia de deschidere din 24 iunie, 2014

Onorată Asistență,
Vin către Domniile voastre cu un mesaj de salut din partea Senatului și Rectoratului ULIM.
Mulțumim domnului Președinte al Asociației Internaționale pentru Acceptare și Respingere
Interpersonală, dl. Ronald P. Rohner, multstimatei doamne Valentina Buliga, Ministrul Muncii,
Protecției Sociale și Familiei din Republica Moldova, multstimaților colegi din țările prezente la
acest congres.
Rare sun cazurile când la un forum internațional sunt prezenţi reprezentanți de pe 5 continente, și
fac această remarcă, pentru a saluta şi a menţiona cu o plăcere deosebită, pe reprezentanții din
Republica Moldova și România prezenți la forum, pe cei din Europa de Sud - Spania, Portugalia,
Grecia; din Europa de Centru - Cehia, şi mai spre nord - Marea Britanie, Estonia, Letonia și
Rusia; prezența aici a reprezentanților din țările euroasiatice: Israel și Turcia, din tările din Asia:
India, Bangladesh, Pakistan și Iran; de pe continentul american: SUA, Canada, Columbia și
Puerto- Rico. La fel, pe cei prezenți din Australia și din Africa, și anume, din Nigeria.
Multstimați colegi, multstimați parteneri prezenți la eveniment, multstimați parteneri ai
Congresului V al Asociației Internaționale pentru Acceptare și Respingere Interpersonală - în
calitatea mea de cadru didactic, profesor universitar țin să menționez că am o plăcere deosebită
să particip la deschiderea acestui forum de importanță majoră pentru procesul de globalizare. Numi este jenă să spun, am fost şi sunt frapat de ideea globalizării, sunt prizonierul acestei idei.
Congresul dumneavoastră, fondat în anul 2006, la Istanbul, Turcia, find azi la ediția a V-a, a
izbutit să sensibilizeze opinia publică asupra unor probleme pe care adesea oamenii politici, atât
din R. Moldova, cât şi din întreaga Europă, din lume nu le conștientizează importanţa,
responsabilitatea lor în faţa acestor fenomene contemporane. De altfel, problemele în cauză au o
istorie veche și sunt cunoscute încă de la apariția comunității mondiale. Ele de fiecare dată au
fost prezente, însoțind civilizațiile lumii, dar astăzi lumea contemporană se confruntă cu
fenomene pe care dumneavoastră le abordați în studii științifice și prin aceste studii intenționați
și cu siguranță veţi reuşi să sensibilizaţi și autoritățile publice din unele sau altele țări.
Vă dau un simplu exemplu: Republica Moldova și România reprezintă o civilizație care n-a
dominat alte state, alte lumi, noi am fost dominați. Proverbul ”Capul plecat sabia nu-l taie” este
prezent numai la noi. Civilizația românească a fost cea care nu a fost lovită de fenomene ca
agresiunea, violența, intoleranța față de alte persoane. Emigrând spre Spania, Portugalia, Italia,
Grecia, românii au devenit de nerecunoscut, fiind înzestrați cu calități, care nu le sunt proprii lor,
dar sunt cunoscute în acest areal. Ca de altfel, moldovenii care migrează în Russia se confruntă

cu alte probleme specifice zonei respective. Dumneavoastră abordați problemele care țin de
transferul tradițiilor, obiceiurilor, mentalității, culturii în ansamblu la nivel de popor și civilizație.
Nu am putut să ne imaginăm ca europenii să se confrunte cu situații în care ei de acuma nu mai
sunt superiori în comparație cu alte seminții. Pe multe trepte ei sunt de la egal la egal cu
semințiile, popoarele, civilizațiile din Orient, iar în anumite privinţe chiar sunt de acuma mai
inferiori.
Un alt exemplu - din învățământ: până nu demult, era considerat net superior învăţământul
realizat în Europa și pe continentul nord american. Astăzi, după raitingul stabilit de organisme
internaționale, pe primele locuri se clasează instituțiile de învățământ superior din Coreea de
Sud, Japonia, Singapore, Hong-Kong, iar SUA este abia pe locul 14, nemaivorbind de alte țări
europene. Cu alte cuvinte, lumea este mereu în transformare, apar fenomene, relații interumane,
interpersonale, cu care omenirea nu s-a confruntat, sau chiar dacă s-a confruntat, a fost la un alt
nivel și o concepere de alt gen decât cel cunoscut astăzi. Contemporanii secolul V, atunci când
Imperiul Roman a căzut, spuneau că piere civilizația. Civilizația romană n-a pierit, s-a
transformat, dând naștere altor civilizații. După cum știm, și Imperiul Sovietic s-a prăbușit, și pe
baza fenomenelor negative ale lui au apărut alte fenomene, deja pozitive. Prin urmare, cele
abordate de către participanții de la Congresul V al Asociației Internaționale pentru Acceptare și
Respingere Interpersonală, ca de exemplu relațiile elev-profesor, student-profesor, părinți-copii
etc., mentalitatea ce ține de problemele migraționiste, probleme de altfel repet, cu care s-au
confruntat țările lumii, astăzi necesită o altă concepție la nivel global. Este imposibil să ne
imaginăm, nu numai prezentul, dar și viitorul, în raport cu ceea ce ne așteaptă pe noi europenii în
raport cu China, lumea arabă, dar fără a cunoaște aceste realități este imposibil de conceput
viitorul. În tot cazul sunt mișcat, sunt profund satisfăcut că adesea la forumuri internaționale sunt
abordate probleme de care este foarte necesar să fie o abordare multidimensională la nivel
global. Sper că prin studiile, prin expunerile dumneavoastră veți fi capabili să realizați ceea ce ați
făcut până acum și să păstrați studiile dumneavoastră la un nivel net superior, în felul acesta să
contribuiți şi să putem face lumea contemporană mai bună și mai dreaptă.
Vă mulțumesc.

