Scrisoare deschisa Preşedintelui Barack Obama
Programul de vize pentru romani
Domnule Preşedinte Obama,
Departamentul US al Securitatii Naţionale a semnat o declaraţie interimara cu România anul trecut
in noiembrie in care se afirma ca se va permite romanilor sa se bucure de Programul american de
vize (VWP).
Semnarea declaratei a fost un indiciu clar al faptului ca România a arătat semne de a impartasi
securitatea comuna si valorile de libertate cu România. Aceasta declaraţie a constituit o parte a
unui proces necesar de a ajuta pe romani sa obtina acces de libera trecere in Statele Unite si sa
devină membri ai Programului american de vize.
După semnarea declaraţiei interimare Secretarul Departamentului US al Securitatii Naţionale,
Michael Chertoff a declarat:
„Laud guvernul roman pentru angajamentul la aceste intensificări ale securitatii si valoarea
impartasita a libertatii noastre”. „Aceste realizări se construiesc pe relaţiile noastre strânse dintre
naţiunile noastre si aduc mai aproape ziua in care cetatenii romani pot calatori fara viza,”
Programul american de vize permite cetatenilor din tari specifice sa calatoreasca in USA fara viza.
Programul a început acum 20 ani si întotdeauna a exclus România.
Totuşi de ani întregi România si-a arătat devotamentul la interesul comun impartasit cu USA si
fiind unul dintre aliaţii cei mai apropiaţi ai Statelor Unite din Europa de Est, mai ales in regiuni
sensibile cum ar fi Marea Neagra. Acţiunea României vorbeşte clar despre angajamentul ei la
parteneriatul cu USA.
România a fost un partener al forţelor aliate in timpul Războiului din Golf, mai ales in timpul
serviciului de preşedinte al Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite. România a fost activa in
operaţiunile de păstrare a păcii in Afghanistan si a trimis trupe in Iraq după invazia condusa de
Statele Unite.
România a aplicat sanctiunile Statelor Unite împotriva Iugoslaviei. In ciuda divergentelor din
Parlament si dintre populaţie, România a sprijinit NATO in campania Kosovo si a acordat acordul
pentru ca NATO sa survoleze spaţiul roman. A fost prima tara care s-a inrolat in programul NATO
de parteneriat pentru pace, mai târziu alăturându-se Nato in 2004.

România este membru NATO si al Organizaţiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE)
si Consiliului de cooperare Nord Atlantic (NACC).
In 2005, Secretarul de stat al Statelor Unite Condoleeza Rice si omologul sau roman au semnat un
pact istoric stabilind prima baza militară americana intr-o tara după Pactul de la Warsaw. Deţinerea
Statelor Unite de baze lângă Marea Neagra – aducând forte din statele unite la distante apropiate
de ţinte potenţiale in Estul Mijlociu si Asia Centrala – ar ajuta la „înlăturarea teroriştilor de pe
strada” si la salvarea vieţilor omeneşti din toata lumea, a spus Rice joi. Ea a numit România „un
prieten cu care impartasim valori comune”.
Rice, salutând România ca „unul dintre cei mai buni aliaţi” ai Statelor Unite, a semnat un acord cu
Ministrul Afacerilor Străine, Razvan Ungureanu.
„Avem un partener de încredere in România pentru a reuşi sa facem mai mult apace in lume”, a
spus Rice înainte de ceremonia de semnare in Palatul Cotroceni. „Acesta este un simbol al
relaţiilor fructuoase”.
Drept rezultat al acordului dintre România si Statele Unite, USA va stabili curând câteva facilitaţi
militare pe teritoriul României.
Pe 27.07.2006, Preşedintele Basescu al României a vizitat Casa Alba si s-a întâlnit cu Preşedintele
USA, George Bush. Bush a vorbit despre cerinţele de viza USA pentru România, îndemnând
Statele Unite sa renunţe la cerinţele de viza pentru cetatenii romani care vin in USA.
In schimb, Noua Zeelandă a calificat cetatenii romani pentru acel program de viza inca din
30.07.2007.
In ciuda „importantei”, „angajamentului”, si „parteneriatului” cu USA, percepţia este ca nu exista
un indemn pentru programul de vize pentru romani de a-l pune in funcţiune, ca probabil procesul
de legiferare ramane un fapt nu foarte aproape de prezent, fiind victima unui cerc vicios ca rezultat
fiind acum o prioritate neimportanta a politicilor USA.
Domnule Preşedinte, va cerem respectuos sa ne ajutaţi in derularea programului care ar putea sa
grăbească procesul care ar permite cetatenilor romani sa facă parte din programul obţinerii de vize
USA.
Dumnezeu sa binecuvânteze America si pe cei care o apara.
Ilie Cristescu
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