her: Mandatul meu este de a reprezenta interesele minoritatii ger
Helge Fleischer este tanarul de nici 32 de ani anuntat, zilele trecute, ca noul subsecretar de stat, in cadrul
Departamentului de relatii interetnice din cadrul Guvernului. Este al doilea sibian care accede in
structurile guvernamentale, dupa Mircea Pavelescu. Spre diferenta de acesta, insa, nu face parte din
structurile actualului partid aflat la putere.

Reporter: Cum poti ajunge, ca sibian, in functia de subsecretar de stat? Greu, usor, e nevoie de sustinere
politica?Helge Fleischer: Pentru orice functie de demnitate publica din cadrul administratiei publice
centrale este nevoie de sustinere politica. In cazul meu aceasta sustinere este acordata de Formul
Democral al Germanilor din Romania, formatiune al carui membru sunt din 1992 si care m-a sustinut
constant atat in perioada formarii profesionale cand am beneficiat prin intermediul FDGR de o bursa de
studii universitare de un an de zile in Germania, dar si cand am obtinut mandatul de consilier local la
Sibiu, iar acum pentru a deveni subsecretar de stat.
Faptul ca sunt sibian este important pentru identitatea mea si reprezinta un avantaj pentru activitatea de
acum in domeniul relatiilor interetnice. Experienta unui spatiu cultural, cum este cel al Sibiului, este
importanta pentru ca acest spatiu poate fi dat oricand drept exemplu de buna practica in domeniu. R.: De
ce crezi ca, din randul FDGR, tu ai fost ales pentru nominalizarea pe aceasta functie?H.F.: Cred ca
Consiliul de Conducere National al Forumului Democrat al Germanilor din Romania a hotarat aproape in
unanimitate aceasta nominalizare din mai multe motive. Profilul cautat pentru aceasta nominalizare a fost
cel al unui om care este cunoscut in cadrul comunitatii germane din Romania, care are experienta
acumulata in domeniul relatiilor interetnice, experienta in cadrul administratiei publice locale si centrale.
Cred ca si varsta mea a fost in acest caz un avantaj. Primul loc de munca dupa absolvirea facultatii de
filozofie a Universitatii Babes Bolyai Cluj a fost cel de manager de programe la Centrul Educational
Interetnic pentru Tineret Sighisoara, ONG-ul care a creat festivalul dedicat relatiilor interetnice
`Proetnica`. Ulterior am fost consilierul personal al domnului prof. Vasile Puscas, cand acesta a fost
Ministru Delegat – Negociator Sef cu UE, consilier pentru integrare europeana in cadrul Ambasadei
Romaniei la Berlin, sef de birou parlamentar FDGR, sef de birou europarlamentar FDGR si consilier al
Ministrului pentru Afaceri Europene.
Cred ca toate aceste functii si activitati au contribuit la nominalizarea mea din partea Consiliului de
Conduucere al FDGR pentru aceasta functie. R.: Ai vreun anumit mandat, anumite directii pe care cei din
FDGR ti le-au recomandat in momentul in care te-au propus in a-i reprezenta in fata Guvernului?H.F.:
Mandatul general este cel de a reprezenta interesele minoritatii germane in cadrul structurii
guvernamentale. Acest lucru inseamna si valorificarea cat mai buna a rolului de mijlocitor pe care
minoritatea germana il are in relatia bilaterala romano-germana si cu intregul spatiu cultural german in
context european.
R.. Care sunt, dupa tine, cele mai importante lucruri de facut din aceasta pozitie?H.F.: Consolidarea
unui climat potrivit pentru un dialog constructiv permanent pe toate segmente si zone de interes: cultura,
educatie, probleme sociale si problematica administratiei publice. In fiecare domeniu sunt teme care pot
fi discutate pentru a gasi impreuna solutii in avantajul tuturor actorilor implicati. Cel mai important lucru
este acela de a asigura in continuare conditiile pentru pastrarea si punerea in valoare a patrimoniului si a
traditiilor minoritatilor in contextul relatiilor interetnice, de a asigura cadrul potrivit pentru ca minoritatile
in general si minoritatea germana in particular sa-si poata valorifica aportul la dezvoltarea si
modernizarea societatii romanesti. R.: Exista, din punctul tau de vedere, puncte nevralgice in relatia
minoritatii germane si Executivul Romaniei?H.F.: Exista teme care necesita o comunicare mai buna. Una
din aceste teme este mentinerea sistemului de invatamant cu predare in limba germana la nivelul actual,
poate chiar consolidarea acestuia. Acesta are o traditie de sute de ani si beneficiarii sistemului nu sunt
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doar etnicii germani ci si populatia majoritara. Reevaluarea necesitatii existentei unora din aceste sectii
din perspectiva stricta a aplicarii unor criterii contabile nu poate cuprinde dimensiunea intreaga a rolului
acestor institutii de invatamant de stat pentru intreaga societate romaneasca. Nu trebuie sa uitam ca
scolile germane ofera absolventilor pe langa pregatirea tehnica o competenta lingvistica si culturala in
plus, care este de ajutor in integrarea acestora pe piata muncii. Sper ca se va tine cont si de acest factor in
cautarea unor solutii pentru pastrarea sistemului de invatamant in limba germana la nivelul actual si
pentru ca este parte integranta a patrimoniului cultural al statului roman. R..: Etnicii maghiari din
Romania considera ca nu au toate drepturile de care ar merita sa se bucure. Este aceasta si punctul de
vedere al etnicilor germani?H.F.: Nu stiu ca etnicii germani sa se planga de lipsa unor drepturi. Este insa
importanta pastrarea drepturilor minoritatilor recunoscute in Romania si aplicarea in totalitate a cadrului
legislativ existent pentru a pastra si consolida patrimoniul multicultural al tarii.
R.: In relatia cu tarile vecine, caci am inteles ca si asta intra in fisa postului, care va fi mesajul principal
pe care il vei purta?H.F.: Mesajul principal pe care o sa-l transmit in dialogul cu reprezentantii corpului
diplomatic acreditat la Bucuresti, cu reprezentantii statelor membre UE, va fi acela ca Romania trebuie sa
fie perceputa mai clar ca model de buna practica in domeniul gestionarii relatiilor interetnice. Eu cred ca
acest domeniu reprezinta o poveste de succes a Romaniei nu doar in context european. Vreau sa fac mai
cunoscut acest aspect.
R.: Esti reprezentant al minoritatii germane, al carei numar in Romania este in continua descrestere. Cum
vezi viitorul acestei etnii intr-o Romanie nu prea fericita din punct de vedere economic?H.F.: Cred ca am
ajuns la o stabilizare a numarului de etnici germani in Romania. Cei care au vrut sa plece au plecat. Cei
care au ales sa ramana in tara au ramas si vor ramane in continuare. Sunt convins ca minoritatea germana
are un viitor in Romania integrata in Uniunea Europeana. Acesta este cel mai clar mesaj pe care il
transmite experienta Sibiului. Germanii au aceeasi dorinta ca toti cetatenii romani, ca tara sa se dezvolte
cat mai repede din punct de vedere economic. Cresterea nivelului de trai este o tema care ne afecteaza si
ne intereseaza pe toti dincolo de apartenenta noastra etnica. Investitorii straini, si cei din spatiul german
spre exemplu, contribuie la dezvoltarea economica in general si reprezinta o sansa in plus pentru forta de
munca din Romania. R.: Intr-un timp chiar se vorbea de o posibila reintoarcere a sasilor sau a urmasilor
acestora in Romania. Crezi intr-o asemenea ipoteza, vei face lobby pentru asa ceva?H.F.. Reintoarcerea
sasiilor nu poate fi privita ca un fenomen de masa. Exista unele asemenea cazuri. Acestea reprezinta
semnale bune pentru noi. De asemenea, exista o legatura spirituala puternica a celor mare au emigrat cu
spatiul lor natal din Romania. Aceste legaturi pot fi vizualizate si prin vizitele periodice pe care le fac
unii dintre ei `acasa` in localitatile din care au emigrat, si prin dorinta unora de a reveni din nou ca
angajati al unor firme germane sau pensionari in Romania. Altii revin in Romania pentru a-si intemeia o
afacere. Ei profita de experienta lor si bagajul de cunostinte acumulat in Romania si in Germania. Exista
insa si intreprinzatori din spatiul german care aleg sa se stabileasca in Romania.
Eu am decis sa traiesc in Romania. Cred ca aceasta decizie este si trebuie sa ramana pentru fiecare una
personala, individuala. De cand Romania a devenit stat membru UE si este asigurata libera circulatie a
persoanelor, a bunurilor, a capitalului si a serviciilor cred ca aceasta tema a si pierdut din relevanta. Cel
mai bun argument pentru a determina o intoarcere a celor plecati indiferent de etnie ar fi, in opinia mea,
cresterea nivelului de trai in Romania. R.: Ai fost consilier local timp de mai bine de un an. Despre
Consiliul local Sibiu se spune ca este, mai mult, o anexa a primarului Sibiului, Klaus Johannis, un grup
care nu face decat sa voteze la indicatiile primarului. H.F.. In activitatea mea in Consiliul local am putut
observa din interior, ca aceste afirmatii sunt gresite. Fiecare are rolul lui. Consiliul lucreaza mai ales prin
intermediul comisiilor de specialitate. Acela este locul in care se dezbat proiectele in amanunt unde
consilierii discuta tematica si cu tehnicienii din primarie. Plenul, sedinta consiliului local voteaza de
regula amendamentele comisiilor de specialitate. Aceasta modalitate de lucru nu este spectaculoasa insa
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este eficienta si in interesul sibienilor. De la RTS la Parlamentul EuropeanVreme de cinci ani, din 1993 si
pana in 1998, Helge Fleischer a lucrat ca ziarist, incepand cu Radio Activ, apoi cu Radio Neumarkt,
corespondent al TVR pentru emisiunea in limba germana si terminand cu functia de redactor sef al
Redactiei Germana din cadrul RTS Sibiu. Inainte de a fi consilier al ministrului pentru Afaceri Europene,
Fleischer a fost si sef al Biroului parlamentar al FDGR la Parlamentul European.
Cuvinte cheie: klaus johannis romania romanesti bucuresti cluj sibiul europa berlin sighisoara fdgr
germania consiliul local sibiu uniunea europeana parlamentul european consiliul local studii
universitare act
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