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Excelența voastră, Doamnă Ambasador,
Doamnă Consilier de Stat,
Domnule Director,
Dragi prieteni și dragi invitați,
Mărturisesc că sînt extrem de fericit că am ocazia să particip la această aniversare, o aniversare
specială, o aniversare a 10 ani de acțiune a unui grup de ONG-uri în România, grupul Coaliția PLUS, care
a produs efecte și care a impactat într-un mod important activitatea de prevenire din România.
Modul în care organizațiile non-guvernamentale se implică, și mai ales modul în care ARAS s-a implicat
în prevenirea și combaterea epidemiei de SIDA, care era în floare în anii ’90, este un exemplu care a
fost admirat de toate oficialitățile, din Europa și nu numai din Europa.

Modul în care o organizație non-guvernamentală a colaborat cu autoritățile, cu Ministerul Sănătății, ne
demonstrează că totul este posibil, atunci cînd comunitatea își dă interesul să facă ceva.
Atunci cînd sănătatea este importantă pentru fiecare dintre noi, atunci se va întîmpla și implicarea
comunității. Pentru că, vrem sau nu vrem, cu toții facem parte din cîte o comunitate și stă în puterea
noastră de a acționa împreună în comunitatea din care facem parte, pentru a cîștiga cel mai elementar
drept – acela la viață și la sănătate.
Pînă cînd nivelul de importanță pe care-l acordăm sănătății noastre personale nu va ajunge să fie clar
exprimat, nu vom vedea în nicio altă politică nivelul de importanță acordat sănătății decît într-o strictă
concordanță cu modul în care cetățenii îl percep.
Din această cauză, și nu numai (dar am să vă povestesc mai tîrziu de ce nu numai), apreciez în mod
deosebit evenimentul din această seară, apreciez în mod deosebit activitatea ARAS în România din
ultimii 26 de ani, la care, trebuie să vă mărturisesc că, începînd cu anul 1992, mi-am adus și eu o mică
contribuție, prin activități voluntare, în taberele de vară, pe plajele din Costinești; mai tîrziu, în
București, în operațiunile de căutare și uneori chiar de salvare, în catacombele Bucureștiului, acțiuni la
care am participat în calitatea mea de atunci, de medic la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.
Toate acestea și altele, desfășurate în cartierul Ferentari, au fost făcute din tot sufletul, pentru că am
înțeles că ceea ce făcea ARAS era de o valoare foarte mare și de o mare importanță pentru sistemul
medical din România și pentru sănătatea publică din România.
Nu doresc altceva decît ca activitatea organizațiilor non-guvernamentale de genul ARAS, de genul
Coaliției PLUS, să se dezvolte și relația lor cu autoritățile să fie din ce în ce mai strînsă și mai bună,
pentru că doar așa vom avea rezultatele pe care le așteptăm.
Vă mulțumesc.
[București, 5 iunie 2018,
10 ani ai Coaliției PLUS în România,
Institutul Francez din București]

