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Ania Dana Cazan ,,Aceeaºi Problemã
Adolescentinã“
,,Aceeaºi problemã adolescentinã“ este o carte diferitã
de alte volume scrise de tineri de 16-17 ani. În aceastã
carte nu veþi întâlni visele unei fetiþe despre prinþi ºi
prinþese, sau poezii siropoase. Este o lucrare realistã în
care apare ilustrat colþul din spatele Colegiului Naþional
,I.C.Brãtianu“, acolo unde Ania este elevã în clasa a-X-a
J. Este o carte în care tinerii vorbesc pe limba lor, cu
,,naºpa“, ,,belea“, ,,hai sã facem poºtã“. Însãºi coperta
sugereazã lumea de azi a tinerilor: telefoane mobile, elevi
dezinhibaþi, bãnci scrijelite ºi multã ciocolatã... De ce?
Vom afla de la Ania...

Tinerii de azi, parlamentarii ºi deputaþii de mâine.

Din culisele
Parlamentului României
Pânã acum ceva vreme,
mulþi tineri priveau clãdirea
Parlamentului României doar
la televizor, sau de la distanþã,
din parcul Izvor. Ei nu nu
aveau acces în sãlile de
ºedinþã, nu puteau asista la
dezbaterile din plen. Sub
sloganul ,,Parlamentul
Tinerilor-Întinereºte
România“, de curând, însã în
sala C.A. Rosetti din cadrul
Parlamentului, peste 350 de
tineri din toate colþurile þãrii,
dintre care ºi 12 argeºeni
talentaþi, au dezbãtut proiecte
de legi, au stabilit comisii
regionale, au avut activitate
parlamentarã. „Pentru cã ºi
noi, tinerii, suntem o forþã ºi a
venit vremea sã fim ascultaþi“,
ne-a spus Iulia Georgescu,
din Curtea de Argeº,
coordonator al
departamentului de Logisticã
din cadrul P.T.

31 mai, o zi
cu rezonanþã
pentru tineri
,,Pentru prima oarã, intru ºi eu în
Parlament“, vorbea cineva în spatele
meu. Cred cã era din Moldova, l-am
recunoscut dupã accent. În holul de la
intrare, zeci de tineri, din Dobrogea,
Harghita, Timiºoara, Cluj, Iaºi, din toate
colþurile þãrii, cu legitimaþii ºi ecusoane,

Un zâmbet cald de adolescentã.

În pauza de ºedinþe la un briefing.
aºteptau nerãbdãtori sã intre în salã.
Înainte, am trecut cu toþii printr-o serie
de filtre, cã doar eram la Parlament, ºi
am ajuns în salã. Opulenþa era cuvântul
de ordine. Scaune din piele, cred ºi eu
cã te mai apucã somnul stând în ele, un
candelabru superb, iar la prezidiu, tineri
care se înghesuiau sã facã poze. Mulþi
erau nerãbdãtori. Aºteptau sã le
vorbeascã Bogdan Olteanu, Cosmin
Guºã, Andrei Gheorghe ºi mulþi alþii.
Prin spatele sãlii, reporteri de la diverse
televiziuni naþionale se strãduiau sã
aranjeze camerele de fimat, sã intre în
vorbã cu tinerii veniþi ca sã vorbeascã
þãrii despre ideile lor, despre planurile
lor, despre aspiraþiile lor.

Parlamentul Tinerilor de la o simplã idee,
la un fapt concret
Primul care a vorbit a fost Andrei
Stoian, un tânãr din Ploieºti, al cãrui

Cei care conduc Parlamentul Tinerilor.

discurs a fost aplaudat minute în ºir
,,În urmã cu zece luni, Parlamentul
Tinerilor era o simplã idee - una
dintre sutele care ne dau târcoale în
fiecare zi. Numai cã cineva a avut
curajul sã creadã în ea. Aºa se face cã
ideea a cãpãtat un statut juridic, un
program, un sediu ºi câþiva
susþinãtori.
Astãzi ea numãrã 600 de voluntari
în toate judeþele þãrii ºi devine un
actor pe scena publicã româneascã.
Spun toate aceste lucruri nu pentru a
ne lãuda sau pentru a-l complimenta
pe Ovidiu Raeþchi - iniþiatorul ideii ci pentru a le transmite tinerilor
prezenþi astãzi aici un mesaj esenþial:
SE POATE! Realitatea poate fi
schimbatã de noi! România poate fi
schimbatã de noi!“.
La prezidiu a mai vorbit Bogdan
Olteanu, preºedintele Camerei
Deputaþilor, Cosmin Guºã ºi Andrei
Gheorghe care, a rostit în stilu-i
caracteristic: ,,Credeþi cã dacã
sunteþi aici însemnaþi ceva!?
Nimeni nu dã doi bani pe voi. Aveþi
mult de luptat ca sã ajungeþi
deputaþi ºi sã le luaþi locul lor. Dacã
vreþi sã faceþi ceva, trebuie sã ieºiþi
din sistem.“ Dupã plecarea
invitaþilor, s-au votat comisiile,
unde tinerii deputaþi îºi vor derula
activitatea, ºi anume: Comisia de
Învãþãmânt ºi Sport, Comisia de
Culturã, Comisia de Sãnãtate,
Comisia de Comunicare ºi IT,
Comisia de Eticã etc. ,,Tinerii au
reuºit sã se facã ascultaþi. Asta e cel
mai important lucru“, ne-a spus
Andreea ªtefãnescu, preºedintele
Convenþiei Argeº.

◗◗ Vorbeºte-ne puþin despre tine...
◗◗◗◗ Sunt persoanã dezinhibatã, naturalã, care iubeºte viaþa la
fel de mult pe cât iubeºte ciocolata, pot spune chiar cã sunt
dependentã de ciocolatã, lucru pe care l-am menþionat chiar ºi în
carte. Am debutat deja în teatru, iar rolul elevei din piesa ,,Profu
de Francezã“ m-a prins ca o mãnuºã. Iubesc trandafirii, îmi plac
lucrurile neconvenþionale ºi prefer sã ascult muzicã rock.
◗◗ Vorbeºte-ne despre cartea ta...
◗◗◗◗ Adevãrul e cã îmi place sã vorbesc mai mult despre
cartea mea decât despre mine, despre problemele tinerilor.
Aceastã carte vizeazã strict publicul adolescentin. Ar fi trebuit sãi fi pus bulinuþã roºie în care sã scriu interzis copiilor ºi pãrinþilor
care încearcã sã rezolve problemele tinerilor, nu sã le înþeleagã,
dar sunt mulþumitã pentru ce am reuºit sã fac. Mã simt
extraordinar cã am avut curajul sã spun ce am spus în carte ºi
chiar dacã unii profesori au fost reticenþi la ideile mele, vreau sã
mulþumesc domnului profesor Vãrãºcanu, pãrinþilor ºi celorlalþi
profesori care m-au ajutat.
◗◗ Ce te-a inspirat sã scrii aceastã carte?
◗◗◗◗ Mi-a venit ideea sã încep sã scriu ceva în timp ce citeam
,,O casã la capãtul lumii“, de Michael Cunnigham, autorul meu
preferat. Eram de-a dreptul fascinatã de problemele personajelor
principale. Le-am identificat cu ale mele, hotãrând sã fac un colaj
ºi am început sã scriu ceva foarte asemãnãtor cu viaþa mea, dar în
acelaºi timp foarte diferit. Prima încercare, 17 pagini; m-am oprit
pentru cã nu mai aveam idei sã continui, dar dupã 6 luni am
reuºit.
◗◗ Ce vrei sã faci în continuare?
◗◗◗◗ Vreau sã înfiinþez un colectiv care sã apere interesele
elevilor din „Brãtianu“, vreau sã devin actriþã ca mama mea,
vreau sã schimb mentalitatea conform cãreia dacã eºti tânãr
trebuie sã fugi de adevãr. Eu am demonstrat cã poþi scrie o carte
despre realitatea crudã, dar magicã, tocmai prin acest fapt. Sper
ca ºi cei mari sã mã înþeleagã, nu numai cei de vârsta mea. Nu aº
fi reuºit fãrã sprijinul pãrinþilor mei, niºte oameni minunaþi.
Paginã realizatã de Bogdan DÃRÃDAN
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