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La momentul la care scriem acest articol – începutul lui aprilie 2020 – România
este în plinã crizã a coronavirusului, la peste douã sãptãmâni de la declararea stãrii
de urgenþã (16 martie) ºi la trei sãptãmâni de la închiderea ºcolilor ºi universi-
tãþilor (11 martie). Nu este scopul acestui articol sã evidenþieze cum au trãit
românii – ºi autoritãþile – izbucnirea crizei epidemiologice la noi în þarã, cu toate
fenomenele legate de ea. Aceste lucruri vor face cel mai probabil obiectul unui
articol ulterior.
Prezentul material cautã sã înþeleagã, pe baza unor date destul de recente, de

ce preocuparea pentru o eventualã pandemie, sau mãcar o conºtientizare a unor
probleme de securitate medicalã este atât de slab prezentã pe agenda publicului,
oamenilor obiºnuiþi, cum ne aratã sondajele de opinie pe aceste teme din ultimii
ani (dar înainte de apariþia crizei COVID-19).
ªi atunci când preocuparea apare, cum se face cã a fost tratatã mai degrabã

sporadic decât ca o preocupare sistematicã, ceea ce, desigur, a afectat prezenþa
ulterioarã a itemului în alte întrebãri/sondaje similare? Sau avem de-a face cu o
neatenþie metodologicã a sociologilor care, deºi cunosc sensurile multiple ale
conceptului de securitate nonmilitarã, nu i-au conferit locul cuvenit în chestio-
narele lor? Mai mult, situaþia din România nu este probabil cu mult diferitã de
cea din alte þãri europene pe acest sector al opiniei publice, dar noi ne limitãm
deocamdatã studiul la, vorba marelui Caragiale, „frumoasa noastrã republicã“.
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Este o primã formã a materialului, cumva în faza ipoteticã, urmând ca, în
funcþie de ecoul ideii ºi, desigur, de evidenþe, sã se identifice posibilitãþile de
dezvoltare a unei demonstraþii mai riguroase.

1. Securitatea medicalã ºi epidemiologicã
în sondajele de opinie din România

Cele mai multe sondaje conþin o întrebare care cautã sã evalueze, într-o formã
sau alta, bazinul de îngrijorãri, temeri, preocupãri sau, fãrã accentul negativ, mãcar
prioritãþile de pe agenda populaþiei. Desigur cã rãspunsurile subiecþilor sunt in-
fluenþate ºi de problemele lor reale, dar ºi subiectele dezbãtute la televizor, de
fricile promovate în mass-media etc. De pildã, dacã studiem un sondaj despre
teama de epidemii, vom observa desigur cã într-un asemenea context procentul
celor care afirmã cã le e fricã de un asemenea scenariu este mult mai mare decât
într-un sondaj generalist care are acolo o întrebare despre temerile ºi îngrijorãrile
populaþiei.
Mai mult, dacã vom cere subiecþilor unui sondaj de opinie sã ierarhizeze o

serie de temeri predefinite într-o listã, listã care nu conþine temeri epidemiolo-
gice, evident cã acestea vor fi mult subreprezentate ºi vor sfârºi prin a nu exista
pe agenda publicã (ca efect al fenomenului cunoscut drept agenda setting).
De asemenea, douã sondaje diferite sunt comparabile într-o anumitã mãsurã

– trebuie vãzut cum a fost pusã întrebarea, cum a fost formulatã, dacã era deschisã
sau închisã, în ce succesiune de îngrijorãri era trecutã cea privind securitatea me-
dicalã. Nu e ca ºi cum am face niºte mãsurãtori fizice. Chiar ºi aºa, cu aceastã com-
parativitate limitatã, ar trebui sã fie evident dacã tendinþa în ultimii ani pentru
public a fost mai degrabã sã ignore un eveniment epidemiologic major. Aceasta
ca sã rãspundem ºi la preocuparea actualã, dacã pandemia de COVID-19 repre-
zintã sau nu o lebãdã neagrã1. Cel puþin pentru populaþie, pare a fi.
Cifrele pe care le invocãm în continuare nu sunt alese dupã vreun algoritm

aparte. La o versiune ulterioarã a acestei cercetãri ne vom uita mai degrabã la
cifre cu un grad ridicat de comparabilitate. Deocamdatã vom încerca sã vedem cum
aratã, în sondaje absolut uzuale ºi accesibile oricui, preocupãri ale populaþiei ce
pot fi integrate în categoria preocupãrilor de securitate medicalã ºi, dacã gãsim,
ºi epidemiologicã. Mãcar pentru a ne face o idee asupra acestei laturi a culturii
de securitate2 a publicului.
Ca observaþie, însuºi faptul cã sunt foarte puþine cercetãri de opinie în România

ºi nu numai pe tema îngrijorãrilor privind o eventualã pandemie/epidemie în
ultimii ani ne aratã cã existã nu numai o opinie publicã foarte slab structuratã pe
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aceastã problemã3, dar ºi o agendã instituþionalã ºi mediaticã extrem de deficitarã.
Fãrã sã fie ceva nemaivãzut, nici mãcar în ultimii ani, o epidemie majorã/pan-
demie avea toate ºansele sã fie, cum spuneam, o lebãdã neagrã. Dar o lebãdã
neagrã nu în sensul cã a apãrut surprinzãtor, de nicãieri, ci o lebãdã neagrã în
sensul în care o vedea toatã lumea dar nimeni nu îi acorda atenþie, probabil
nedându-ºi seama cã au de-a face cu o lebãdã...
Începem cu un sondaj IRES din 2013, pe tema Percepþia unor riscuri de se-

curitate4. Aici gãsim întrebarea de mai jos, care identificã riscul pandemic
drept unul din riscurile majore de securitate pentru þara noastrã.

Desigur, în 2013 suntem la câþiva ani distanþã de primul deceniu al anilor
2000, de pandemiile H1N1 ºi H5N1, deci este posibil ca o formã de prezenþã a
acestei problematici sã fi existat în opinia publicã, deºi respectivele epidemii au
fost ca impact social (nu vorbim acum despre impactul medical), incomparabil
sub criza COVID-19.
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Sondajele mai recente însã nu aratã nici pe departe aceeaºi atenþie a publicului
privind riscul unei epidemii/pandemii. Tot într-un sondaj IRES5, câþiva ani mai
încolo, gãsim urmãtoarea situaþie: la o întrebare deschisã despre îngrijorãrile
românilor, 14% (cei mai mulþi) indicã lipsa banilor/nesiguranþa zilei de mâine,
12% starea de sãnãtate/sistemul sanitar, 12% instabilitatea politicã/guvernarea,
abia 1% un eventual rãzboi etc. Trebuie precizat cã la întrebãrile închise pe
aceastã temã rãspunsurile sunt mai compacte, îngrijorãrile par mai mari ºi sunt
mai dependente de lista prezentatã. Deºi ºi aici avem ceva legat de starea de
sãnãtate, este o îngrijorare des întâlnitã, personalã, în niciun caz nu apare expri-
matã teama de vreo epidemie (mai ales cã vorbim despre o întrebare deschisã
ºi cã în ultimii ani România a avut sezoane gripale destul de severe).
Într-un interesant studiu comparativ România – Statele Unite desfãºurat pe

douã eºantioane reprezentative în cele douã þãri6, una dintre întrebãri evalua,
cum se face, principalele trei probleme cu care þãrile respective se confruntã
(fiecare respondent indica trei rãspunsuri – întrebare deschisã): topul era dominat
în România de probleme economice, costul energiei, taxe ºi impozite, locuri de
muncã etc. Aproape nimic despre sãnãtate deºi, mai ales printre persoanele în
vârstã, îngrijorarea cu privire la propria stare de sãnãtate, accesul la medica-
mente sunt teme care apar, periodic. Teama de epidemii, nici atât. Pentru eºan-
tionul din SUA, cele mai multe îngrijorãri sunt legate de accesul la serviciile me-
dicale, imigraþie, inflaþie, terorism, schimbãrile climatice. Desigur, problemele
legate de sistemul de sãnãtate apar ºi în contextul în care preºedintele Trump
schimbase politicile Obama privind sãnãtatea publicã. Altfel, nici aici teama de
epidemie nu apare explicit.
Pentru public e mai probabil un atentat terorist, un val de refugiaþi, un cutremur

major, chiar un rãzboi. Oricât de puþin probabile ar fi acestea, scenariul unei mari
epidemii nu este în mainstream, deºi culturã pop pe aceastã problemã existã
destulã în lumea occidentalã. ªi trebuie sã recunoaºtem, trãind de peste o lunã ce
trãim zilele acestea, cã scenariul de derulare al acestei pandemii este mult mai
puþin inteligibil pentru public decât oricare dintre cele de mai sus.
Sã mai alegem un moment (aprilie 2016), ghidaþi tot de un sondaj Inscop7,

pentru a evalua îngrijorãrile românilor: înrãutãþirea stãrii de sãnãtate 20%, dimi-
nuarea veniturilor 17,8%, un eventual conflict/rãzboi în zonã 17,3%, locul de
muncã 13,3%, calamitãþi naturale 5,1% etc. Observãm cã este perioada de dupã
momentele în care Rusia începuse sã sfideze dur aranjamentele post-cãderea
Cortinei de Fier. Practic, dupã tulburãrile din estul Ucrainei ºi episodul cu ocu-
parea Crimeii, teama de rãzboi, insignifiantã în ultimii 20 de ani la noi, începe
sã aparã la o anumitã cotã în sondaje. Teama de o eventualã epidemie, nu.
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La fel, putem cita zeci de sondaje care au circulat în ultimii ani (pe care le-am
revãzut cu ocazia acestui articol ºi care vor face obiectul unei analize mai deta-
liate pe viitor), mai mult sau mai puþin tematice, proiectate ºi realizate de diferiþi
operatori de profil, din care nu putem surprinde un pattern al îngrijorãrii epi-
demice. Ba, de cele mai multe ori, o îngrijorare pe un asemenea subiect nici nu
apare.
Desigur, sondajele mãsoarã stãri de moment, intersecþii de agende, mesaje

care circulã în media ºi în societate ºi ajung sã creeze în jurul unui subiect anume
o opinie publicã. Cel mai corect ar fi sã presupunem cã o pandemie de o asemenea
anvergurã, care sã ducã la restricþii sociale de o asemenea amploare, nu avea în
spate o opinie publicã formatã. ªi probabil nici în imaginarul de specialitate sau
al autoritãþilor nu exista un scenariu dincolo de un sezon gripal sever.
ªi, cum spuneam, dacã o întrebare referitoare la îngrijorãri nu oferã subiecþilor

ºi o variantã legatã de o eventualã epidemie majorã, ea nu are cum sã aparã,
decât cel mult la altele... sau la NS/NR, dacã îngrijorarea este foarte pregnantã.
La fel cum, dupã prezenta pandemie, ºi sondajele ºi publicul vor oferi un loc ex-
plicit ºi prioritar epidemiilor în temerile lor, cel puþin pânã când altã ameninþare,
alt risc ajunge mai la modã.

2. Securitatea epidemiologicã în contextul analizei
culturii de securitate a publicului din România.

O analizã a vulnerabilitãþilor subiective...

Ne oprim pe scurt în continuare asupra unui sondaj pe tema culturii de securi-
tate a românilor, realizat în prima parte a anului 2018 de LARICS ºi Inscop, ºi
coordonat de subsemnatul ºi de prof. dr. Dan Dungaciu8. Studiul cãuta sã
descrie, într-o manierã atitudinalã ºi în funcþie de mai multe dimensiuni subîntinse
de indicatori polari, cultura de securitate a publicului din România (mai multe
materiale publicate atunci ca urmare a studiului le puteþi gãsi urmând linkurile
din aceastã notã9).
Barometrul este conceput ca un instrument atitudinal, nu factual. Practic, el

nu este un inventar al cãror ameninþãri de securitate sunt mai probabile în imagi-
narul publicului (rãzboiul, calamitãþile naturale, falimentele ºi ºomajul, tulburã-
rile interne, epidemiile, foametea etc.), ci o evaluare atitudinalã a bazei eventua-
lelor rãspunsuri ale populaþiei la diferite situaþii de crizã. Tonul sondajului nu
este profetic (ce credeþi cã e mai probabil sã ne punã cultura de securitate la în-
cercare?), ci evaluativ (ce fond atitudinal avem pentru poziþionarea în faþa unor
situaþii de crizã?).
Deci, confruntaþi azi cu o asemenea crizã, ce putem învãþa din Barometrul

culturii de securitate?
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Tabel cu dimensiunile ºi indicatorii culturii de securitat
(Barometrul culturii de securitate, Larics/Inscop, 2018)

Încredere/Neîncredere: 1. încrederea în instituþiile statului, 2. evaluarea
gradului de profesionalism al instituþiilor statului, 3. evaluarea prestaþiei insti-
tuþiilor de ordine publicã ºi securitate în raport cu legislaþia care le reglemen-
teazã activitatea, 4. evaluarea remuneraþiei primite de angajaþii din sistemul de
ordine publicã ºi securitate în raport cu prestaþia acestora, 5. încrederea în poli-
ticienii români comparativ cu politicienii din instituþiile europene.

Localism/Globalism: 1. identitate româneascã vs. identitate europeanã, 2. buna
intenþie a instituþiilor politice româneºti vs. cea a instituþiilor europene, 3. Uniunea
Europeanã ca stat federal vs. o uniune de state naþionale, 4. ªansele de auto-
realizare ºi de a avea un trai bun în þarã vs. în strãinãtate, 5. încrederea în NATO.

Realism/Liberalism: 1. importanþa puterii militare vs. importanþa puterii eco-
nomice, 2. eficienþa ONU, 3. împãcarea intereselor diferitelor þãri, 4. creºterea bu-
getului alocat apãrãrii vs. creºterea bugetului alocat unor domenii sociale, 5. apã-
rarea intereselor României prin apelarea la sprijinul internaþional vs. forþele proprii.

Optimism/Pesimism: 1. ªansele ca România se poate apãra singurã în cazul
unei ameninþãri de securitate, 2. ªansele unui conflict militar în zonã, 3. amploarea
pericolului terorist în Europa, 4. impactul integrãrii în UE ºi NATO asupra
tensiunilor/conflictelor dintre vecinii din regiune, 5. existenþa unor rele intenþii
din partea þãrilor vecine.

Securitate/Drepturi: 1. restrângerea anumitor drepturi pentru sporirea sigu-
ranþei, 2. importanþa respectãrii vieþii private proprii, 3. verificarea modului în
care sunt folosite informaþiile obþinute din interceptãri, 4. colectarea de informaþii
personale de cãtre entitãþi comerciale (bãncile, corporaþiile ºi hipermarketurile),
5. evaluarea ideii cã infractorii au prea multe drepturi.

Implicare/Apatie: 1. disponibilitatea personalã de a rãspunde unui apel al
armatei sau al altor instituþii ale statului în caz de urgenþã, 2. necesitatea unei
implicãrii sporite în viaþa politicã ºi socialã a þãrii vs. plecat în strãinãtate pentru
un trai mai bun, 3. informarea despre politica internaþionalã, 4. necesitatea acti-
vitãþilor de voluntariat pentru rezolvarea unor probleme din societate, 5. facili-
tarea plãþii taxelor ºi impozitelor prin introducerea de noi modalitãþi de platã.

Conspirativism/ Raþionalism: 1. modul de alegere a ºtirilor citite/vizionate,
2. evaluarea credibilitãþii unui material de presã, 3. tendinþa presei de a manipula
vs. prezentarea obiectivã a informaþiilor, 4. existenþa unui guvern global ascuns,
5. ªansele statelor mici de a fie ascultate ºi de a îºi afirma interesele în lume.



Desigur, acest instrument ne poate ajuta, într-o situaþie precum pandemia prin
care trecem astãzi, sã încercãm sã înþelegem vulnerabilitãþile publicului la întregul
complex de securitate implicat de aceasta: mecanismul epidemiologic, proble-
mele ºi vulnerabilitãþile sistemului medical, încrederea în specialiºti ºi autoritãþi,
încrederea în capacitatea statului ºi a mediului privat de a nu agrava criza econo-
micã, suportul public pentru restricþiile (ºi pentru mecanismele de aplicare a
acestora) care ar trebui sã aplatizeze curba epidemiologicã etc. Vã propun urmã-
torul exerciþiu: sã punem în paralel observaþiile noastre, ale tuturor, privind
modul în care românii trec prin întreaga situaþie asociatã acestei pandemii, cu
principalele concluzii ale barometrului culturii de securitate. Vom trece în acest
scop prin toate dimensiunile studiului menþionat.
La nivel general al populaþiei României, cercetarea sus-menþionatã îºi descrie

dimensiunile studiate astfel: mai degrabã neîncredere decât încredere în institu-
þiile politice ºi sociale (56% vs. 31,6%); mai degrabã localism decât globalism
(48% vs. 36%); mai degrabã liberalism decât realism (în sensul doctrinelor din
relaþiile internaþionale; 47,3% vs. 39,7%); mai degrabã pesimism decât optimism
(48,2% vs. 34,8%); centrare mai degrabã pe drepturi decât pe securitate (45,7%
vs. 41,1%); mai degrabã implicare decât apatie (52,8% vs. 35%); clar conspira-
tivism mai degrabã decât raþionalism (52,5% vs. 32,3%). Fãrã a intra deocam-
datã în detalii privind indicatorii (deci datele empirice) ale fiecãrei dimensiuni în
parte, se contureazã urmãtorul peisaj al imaginarului nostru de securitate, pus în
contextul crizei cu care societatea noastrã se confruntã: la nivelul dimensiunilor
polare luate în calcul, cel mai mare decalaj este între încredere ºi neîncredere.
Altfel spus, neîncrederea este o caracteristicã, am putea spune, cronicã a socie-
tãþii noastre, lucru atestat ºi de sondajele uzuale. Statul fiind cel chemat sã im-
punã restricþii, carantinã, dar ºi mãsuri sanitare, medicale ºi de relansare econo-
micã, ne dãm seama cã un climat de neîncredere politico-socialã nu este un in-
gredient deloc fericit într-o asemenea conjuncturã. Centrarea pe localism mai
degrabã decât pe globalism (la o populaþie care a alimentat serios migraþia în in-
teriorul UE) ridicã probleme legate de resentimentele care ar putea sã aparã faþã
de alte state, populaþii etc., Covid 19 fiind în mod cert un virus de „import“, iar
eºecul autoritãþilor în a carantina persoanele întoarse din zonele roºii (în special
Italia, Spania, Anglia) fiind absolut evident încã de la debutul crizei. Dominanta
pesimistã a populaþiei poate fi importantã în gestionarea etajului psihologic al
carantinei, mai ales în contextul în care succesul în combaterea virusului se lasã
aºteptat. Despre centrarea pe drepturi sau securitate este necesarã o discuþie mai
lungã10, deoarece ea se leagã direct de pregãtirea populaþiei pentru acceptarea
restrângerii de drepturi pentru propria protecþie, þinând cont de cât timp ar trebui
sã acþioneze aceastã restrângere, dar ºi de celelalte variabile menþionate: încredere,
pesimism, conspirativism. Nu în ultimul rând, conspirativismul poate alimenta
proliferarea ipotezelor dubioase privind originea virusului, privind exerciþiul de
restrângere a drepturilor sau impunerea unei noi ordini mondiale, poate ajuta la
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propagarea fake news-ului ºi aduce daune, prin acestea, direct eforturilor de men-
þinere a ordinii publice ºi de respectare a condiþiilor de carantinã/izolare generalã.
Dacã intrãm în detalii, pe anumiþi indicatori din interiorul dimensiunilor (deci

pe întrebãrile efective), poza de mai sus o putem completa aºa:
De departe cea mai problematicã dimensiune a culturii noastre de securitate

este încrederea. Încrederea redusã în stat poate pune în pericol eforturile care
presupun solicitãri restrictive din partea acestuia, sacrificii, mobilizãri sau, în
acest caz particular... demobilizãri de la rutina cotidianã de muncã, de consum,
de timp liber. Neîncrederea în autoritãþi ºi convingerea cã între mãsurile formale
ºi punerea acestora în aplicare ar putea exista un „joc“ ne explicã ºi de ce mulþi
români din strãinãtate au crezut cã se pot întoarce în plinã creºtere a curbei epi-
demice din zone roºii ale Europei încercând sã evite carantina instituþionalizatã.
Desigur, teama, incertitudinea etc. pot asigura la începutul crizei un compor-

tament de tipul adunãrii în jurul steagului. Problema este dacã pe termen mai
lung publicul va considera restricþiile justificate, eventualele erori ca fiind fãcute
cu bunã credinþã ºi aºa mai departe. Pe scurt, conform studiului nostru, 63,4%
din public mai degrabã nu are încredere în instituþiile statului. 67% considerã cã
instituþiile nu sunt aºa de profesioniste cum vor sã parã ºi activitatea lor lasã de
dorit. Desigur, probabil, întrebând în cadrul unui barometru al culturii de securi-
tate, referenþialul principal nu era al instituþiilor medicale, dar în mixul institu-
þional al stãrii de urgenþã epidemiologice, odatã trecutã „luna de miere“ cu
publicul, ne putem aºtepta ca neîncrederea sã se extindã ºi aici. Mai ales dacã nu
apar rezultatele aºteptate de populaþie. La acestea se adaugã, desigur, neîncrederea
cronicã în politicienii români.
Faptul cã, pe medie, publicul din România iese ca fiind mai degrabã liberal

decât realist se datoreazã unui indicator cu deosebit impact într-un context precum
cel de azi: 71,7% dintre respondenþi considerau cã þara noastrã ar trebui sã creascã
bugetele pentru sãnãtate, educaþie ºi pentru rezolvarea altor probleme sociale.
Doar 18,9% considerau cã trebuie crescute bugetele alocate pentru apãrare. Desigur,
românii apreciazã apartenenþa la NATO, dar au intrat în NATO ca într-o alianþã
a prosperitãþii ºi a securitãþii umane, neavând propriu-zis în minte imaginarul
securitãþii strict militare. Desigur cã actuala crizã sanitarã era în afara oricãror
predicþii strategice, dar ea vine imagologic, pentru public, ca o confirmare a fap-
tului cã în ultimii ani s-a vorbit mult despre investiþii în armament – ºi acelea aºa
cum sunt – ºi mai nimic despre securitate medicalã ºi societalã. Sã nu uitãm cã
Europa ultimilor ani se confruntã cu o scãdere a încrederii în proiectul UE tocmai
pentru cã modelul social european consacrat nu mai pare atât de sustenabil, lucru
inacceptabil atât pentru vechii, cât ºi pentru noii membri.
60,4% din respondenþi considerã cã, luând în calcul riscurile legate de securi-

tatea noastrã naþionalã, România nu se poate apãra decât dacã o ajutã SUA ºi
aliaþii din NATO. Afecteazã pesimismul acesta ºi judecãþile privind gestionarea
securitãþii medicale? Desigur, mai ales în funcþie de ce mesaje dau autoritãþile în
aceastã pandemie. Iar un mesaj care transmite cã aºteptãm sã importãm o soluþie,
deºi realist, nu poate asigura confortul opiniei publice, mai ales dacã îl punem în
balanþã cu restricþii semnificative ºi neobiºnuite.
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Dimensiunea drepturi vs. securitate este, cum spuneam, cea mai relevantã
într-o asemenea situaþie, deºi era greu de presupus, inclusiv pentru publicul res-
pondent, cã balanþa între drepturi ºi securitate va fi activatã de o epidemie. Deºi
par mai centraþi per total pe drepturi decât pe securitate, aºa cum spuneam mai
devreme, gãsim totuºi un echilibru acolo – alegerea nu este tocmai neinteligibilã
pentru publicul nostru ºi probabil acest lucru contrabalanseazã neîncrederea în
stat, instituþii, piaþã ºi politicieni deopotrivã. Nu avem încredere în cei care ne
pot controla vieþile dar putem înþelege o atare conjuncturã, ca fapt social dacã
vreþi.
Legat de dimensiunea implicare vs. apatie, 50,7% dintre respondenþi spuneau

cã ei considerã cã ar fi de datoria lor sã se punã la dispoziþia autoritãþilor dacã
ne-am confrunta cu o situaþie de urgenþã (întrebarea fãcea referire explicit la
situaþia de urgenþã dar nu menþiona cauze medicale, epidemie etc. 37,1% nu erau
de acord cu aceastã idee, restul fiind non rãspunsuri. Desigur, nimeni nu luase în
calcul faptul cã a te pune la dispoziþie va însemna sã stai în casã, ceea ce teoretic
nu pare complicat, dar psihologic implicã acceptarea unei lipse de control cvasi
totale asupra propriei vieþi ºi a diferitelor componente ale acesteia. Iar într-un
climat de încredere socio-politicã foarte redusã, aºa ceva este greu de gestionat.
Deºi românilor le place sã creadã cã se documenteazã atunci când citesc o

ºtire, o întrebare mai atent pusã relevã vulnerabilitatea acestora faþã de fake news
ºi apetitul pentru teoriile conspiraþiei. 55,6% spun cã urmãresc materiale care îi
intereseazã în presã ºi îºi dau seama singuri dacã sunt serioase sau nu. Doar 33,9%
spun cã se intereseazã de credibilitatea sursei unui material de presã – ºi dintre
aceºtia, câþi or face-o cu adevãrat? Pe de altã parte, 62,3% cred cã presa ma-
nipuleazã sau interpreteazã cum vrea ce transmite. Doar 27,2% cred cã presa
este mai degrabã obiectivã, mãcar în intenþie. Deci nici presa nu scapã valului de
neîncredere socialã. Corelat cu actuala crizã, putem spune cã presa va fi
credibilã cât va confirma tendinþele publicului – odatã trecut suportul public
pentru politica de tip „#stãm acasã“, apoi pentru distanþarea „socialã“, îngrãdirea
unor posibilitãþi de consum ºi de petrecere a timpului liber (depinde despre ce
fazã discutãm) îºi va schimba ºi presa orientarea faþã de mãsurile de acest tip.

3. Câteva concluzii suplimentare...

Dacã am început acest articol în primele zile din aprilie 2020, îl încheiem la
începutul lui mai. Datarea este importantã a propos de cum a evoluat epidemia,
dar ºi atitudinea autoritãþilor europene ºi româneºti faþã de ea. De exemplu,
acum se discutã despre ridicãri treptate ºi extrem de precaute de restricþii, deºi –
opinie nemedicalã! – senzaþia este aceea cã societãþile europene mai degrabã
s-au obiºnuit cu problema, în special dupã depãºirea crestei valului în þãrile cele
mai afectate, decât sã fi fãcut progrese fundamentale în rezolvarea ei.
Textul pe care l-aþi citit a avut douã pãrþi – prima, care se întreba de ce la

nivelul opiniei publice pare cã a lipsit constant îngrijorarea sistematicã, majorã
cu o eventualã epidemie; a doua, valorificând Barometrul culturii de securitate,
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cãuta sã înþeleagã cam cum putem valorifica ce am aflat din respectiva cercetare
pentru a decodifica modul în care publicul nostru a reacþionat ºi va reacþiona în
continuare „în vremea coronavirusului“.
Acestea fiind spuse, problema nu este doar în curtea publicului, nici mãcar

doar în cea a specialiºtilor în sãnãtate sau a politicienilor.
Deºi domeniu prin excelenþã interdisciplinar ºi consacrat prin paradigma

înlocuirii atenþiei acordate securitãþii militare cu aceea îndreptatã spre sectoarele
societale ºi nu numai ale securitãþii, în studiile de securitate, securitatea medicalã
a fost chiar ºi aºa, subreprezentatã. De altfel, în ultimii ani, securitatea militarã,
pe care dupã 1990 ne învãþaserãm sã o privim cu prea multã indulgenþã, a început
sã îºi cearã înapoi drepturile într-o formulã de tip rãzboi rece.
Chiar ºi aºa, se vorbeºte mult în domeniul nostru, în politici, literaturã de spe-

cialitate ºi în diferite formule de activism socio-politic despre excluziune so-
cialã, sãrãcie, griparea sistemului economic ºi a civilizaþiei muncii ºi salariului,
dezastre ecologice, încãlzire globalã. Mai puþin despre securitate medicalã ºi
epidemiologicã. De multe ori, în studiile de securitate, securitatea medicalã vine
la pachet doar cu probleme economice, accesul la servicii de sãnãtate, poluare,
probleme medicale cu impact îndelungat (de exemplu, HIV/SIDA). Desigur, în
ºtiinþele medicale problema este mult mai serios tratatã, sub rezerva competiþiei
inevitabile dintre specialitãþi, dar ea este clar subreprezentatã sau banalizatã
atunci când ºtiinþele sociale o abordeazã.
Vedem astãzi cum crizele medicale, bolile etc. nu sunt doar un efect, fie ºi

unul extrem de periculos, al altor crize (foamete, cataclisme naturale, rãzboaie
etc.). Felul în care criza coronavirusului din 2020 a modelat (la momentul acesta
nu putem spune pentru cât timp) viaþa socialã ºi politicã, de la micro interacþiunile
cotidiene pânã la pattern-uri de interacþiune geopoliticã, ne aratã cã studiile de
securitate din ultima vreme au eºuat iar în a identifica „urmãtoarea crizã de
securitate“. Poate ar face mai bine dacã s-ar limita la a descrie scenarii probabile
ºi a opera cu mai multe variabile, în ipoteze dinamice în care acestea sã schimbe
între ele rolurile de cauzã ºi efect.
Iar în cadrul securitãþii medicale va trebui probabil mai bine individualizatã

– sau, mai degrabã, redescoperitã, pentru cã istoric problema a reapãrut periodic –
securitatea epidemiologicã, nu doar pe latura „tehnicã“, medicalã, ci în integra-
litatea ei, ca problemã socio-politicã ºi care blocheazã relaþiile sociale, inhibã
pieþele, pune probleme de management politic, ordine publicã ºi încredere în
instituþii.
Probabil, în urmãtoarele luni, vom asista la o invazie de texte în studiile de

securitate care vor imagina toate epidemiile probabile ºi improbabile ºi ne-o vor
explica savant pe cea de anul acesta. O vor face însã realmente interdisciplinar
sau doar ca pânã acum, la suprafaþã? ªi, desigur, concentratã acum pe topicul
pandemiilor, literatura ºi cercetarea de profil vor fi prinse cu ochii în cealaltã
direcþie în momentul în care va apãrea urmãtoarea crizã de securitate...
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