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Hej Mihnea,

Hejsan!
Nu mă numesc Mihnea, ci Andrei.

Servus!

Imi cer scuze daca te iau prin surprindere numele meu este
Ana-Maria Dima(pe scurt Ana), am 23 de ani sunt studenta la
Master in Studii Europene la Unviersitatea din Lund. Iti scriu
pentru ca sunt membru al Ligii Studentilor romani din
Strainatate(www.lsrs.ro) si voi reprezenta studentii romani
din Suedia.
Ideea de baza din spatele acestei intiative este de a crea o
comunitate de studenti romani in fiecare tara UE dar si in
SUA, Canada in cadrul careia sa putem in primul rand stii cine
suntem, unde studiem si apoi sa putem afla daca si cum ne
putem ajuta fie intre noi fie pe studentii romani din Romania
sau din alte tari care vor sa studieze aici.

Practic LSRS este o forma "institutionala"-ONG prin care se
doreste ca in fiecare tara unde exista un numar mare de
studenti romani, in cazul nostru Suedia, sa se poata crea o
comunitate studenteasca romaneasca in cadrul careia sa
putem in primul rand lua legatura unii cu ceilalti, de unde si
primul task de a crea o baza de date cu studentii romani
(undergraduate, master, Ph D)de la universitatile din
Suedia.Si apoi sa putem pune la dispozitie informatii utile
celor de acasa.

Mulțumesc de mesaj. Dar nu, mersi.
Nu mă iei prin surprindere. Mulțumesc de grijă totuși, dar am
mai primit mailuri de la necunoscuți. În rest, nu mă
interesează vârsta. Îmi plac și îmi displac și dintre cei tineri și
dintre cei cu experiență de viață.
Nu cred că o să mă reprezinți. Te-am ales eu? Am ales eu pe
cineva care te-a delegat pe tine? Deci și prin urmare, ocupi o
poziție, ai un job sau faci voluntariat. Punct. În ceea ce mă
privește, puțin îmi pasă cum ai ajuns tu acolo, dar e
elementar să-mi spui cum de ai ajuns să crezi că mă
reprezinți.

Să știu care român mai e prin Suedia.. pentru ce? Nu fac
diferență explicită între român și urmașul unui soldat cu
kalașnikov, nici urmașul unui nazist, nici nimic. Diferență de
mentalitate? Altceva! Dacă se pune punct la punct un test
psihologic care face explicită diferența asta, atunci da. Mă
declar bun cu unii, și rău cu alții.
Cum ajut eu studenții care vor să studieze aici? Români sau
nu, au acum un mic tutorial într-o limbă de circulație
internațională. Cum ajut studenții care sunt aici? Am un plan,
restrâns, dar care nu face referire la naționalitate defel.

Am stat câteva minute și m-am informat despre LSRS - și pe
site, și pe Facebook.
În primul rând, aș prefera dacă ați folosi termeni precum
„Secretar în relația cu studenții din Suedia”, și dacă v-ați
concentra mai mult pe conținut, și mai puțin pe structură și
pe formă.
Mai totul e pompos și stufos. Conducere, ambasadori.. Nu vă
diferențiați de autorități de nici o culoare. Și mai toți avem o
părere proastă despre autoritățile române. Nu știu dacă ai
fost să votezi la Ambasada României din Stockholm.. și mă
opresc aici.
Totul se începe de jos, și evoluează. Voi ați început de sus.
Problema voastră, dar per total nu păreți prinși de realitate.
E o idee nobilă, idealistă, dar fără conținut. O iau ca pe un
hei-rup.
O bază de date.. Deci marketingul vostru este: Vino la noi,
asta OM face, tu dă-ne datele tale.
„Om face” ăsta.. știm cu toții ce înseamnă.

Informații utile celor de acasă? Ce informație utilă, și
subliniez – u-ti-lă – ar fi bună numai și numai pentru noi? Și
de ce ar trebui să fie în română atâta timp cât orice program
de studiu în Suedia e ori în suedeză, ori în engleză?
Pentru inceput vreau sa iau legatura cu studentii romani din
Suedia, exista si un grup facebook LSRS Suedia dar inainte de
asta, daca vrei, te rog sa deviii membru LSRS si pe site-ul
www.lsrs.ro pentru ca acolo se va desfasura "activitatea
virtuala principala" adica vor exista informatii pentru fiecare
tara unde exista un reprezentant LSRS si o comunitate de
studenti romani in curs de realizare.

„Activitatea virtuală principală”, în cazul în care nu e clar
pentru toată lumea, se desfășoară pe social networks i.e.
Facebook, mai ales pentru cei „mici”. Dar vreți totuși un cont
musai pe site-ul vostru, care să fie spart una două.
Important totuși de știut că acum ești reprezentant LSRS.
Parcă reprezentai studenții români din Suedia?! Sigur mă
înșeală memoria. Scuze.

Cât despre Facebook.. Te-ai gândit ce-o să faci cu grupul de
pe Facebook, totuși? V-ați gândit la cum ar putea fi folosit
Facebook?!

Stiu ca am scris foarte mult si nu vreau sa te plictisesc.Pentru
inceput daca vrei sa te alaturi acestui proiect o sa te rog sa te
inscriii pe www.lsrs.ro de unde potii afla mai multe
informatii. Stiu ca tu ai initiat grupul facebook studera.nu
unde ai creat deja o baza de date foarte utila pentru cei care
vor sa studieze aici si cred ca ar fi o idee foarte buna sa
colaboram daca te-ar interesa sa participi la proiect. Poti sa
imi dai un e-mail la ana.dima@lsrs.ro ca sa iti trimit mai
multe informatii despre LSRS.

Ai scris destul de mult. Ca să-mi spui ce? Că de fapt s-a născut
o organizație, cu un site stufos, cu „ambasadori”, și că ai vrea
să-mi fac un cont la voi.. ca să-l am, că poate o fi de folos..
cândva. Nu, mersi. Admit că și eu fac același lucru – scriu mult
în loc să fi scris doar „nu, mersi”. Am un motiv întemeiat
totuși.

În ceea ce mă privește, eu nu o să ader la LSRS. Îmi cer scuze,
dar nu văd nici un beneficiu. Nici primit, și nici adus prin
înregistrarea mea.

Despre LRSR (Doamne ajută cu abrevierea asta—Le RăSaRe)
m-am lămurit citind http://lsrs.ro/faq.php#whatwant .
Punctul 1, statistic corect dar irelevant.
Punctul 2, e nevoie să mă reprezinte cineva? Vreau eu
vreodată ca student român ceva special față de studentul
bulgar? Și dacă e prea greu – global înseamnă pe tot globul
n.r. pământesc. Poate vreți să spuneți „local”, adică în fiecare
țară.
Punctul 3, completez cele spuse mai sus cu faptul că nu știu
dacă vreau să fructific segregarea. Adică de ce să întețesc sau
să alerg după comunicarea cu alți români din diaspora. Aș
vrea să comunic mai bine cu alți oameni – negri, galbeni,
mongolezi, chinezi, etc.
Punctul 4, corect dar simplu nu înseamnă să-mi mai fac un al
n-șpelea cont pe un site care nu-i pus la punct.
Punctul 5-6, BULLSHIT PROPAGANDA! Care se citește
„Suntem cei mai tari. Respectiv sunteți cei mai tari, și vă vrem
înapoi prin țărișoara noastră dragă să vă mai tocăm un pic
banii și anii frumoși ai vieții!”

Ha det bra,
Ana
www.lsrs.ro
Source: www.lsrs.ro

Povestea cu dragostea de pământ s-o-nghită cine-o vrea. Mă
simt la fel de român și în Suedia, și în Polonia, și oriunde. Și
știu că pun bucățica mea la ceea ce numim „a fi român”.

V-aș sugera să vă reformați deja.
Nu zic că nu o să aveți succes. Poate îl măsurați prin câte
persoane s-au înscris. Ați rezolvat ceva așa? Număr de
membri nu e un rezultat, ci o statistică. Lumea se înscrie fără
să gândească, sub sloganul de mult apus verbal, dar prezent
în mintea „tutulol”: „noi muncim – noi nu gândim”.

Revin. Un hei-rup românesc, cu formă tradițională, și cu un
conținut la fel de tradițional. Pionerii secolului 21…
Închei și eu la fel: „Părerea mea!”

N-am nimic cu LRSR. Dar nici nu vreau să am după prima
impresie creată. Cu oamenii, da. Cu instituția, nu. Poate o să
creșteți mari și frumoși, în anii care urmează. Substanța și
inovația pe care o imprimați totuși nu mă face să fiu optimist.
N-am nimic nici cu tine personal. Ne vedem oricând la o fika
și va fi o plăcere pentru mine. Te asigur. Nu mă ai la suflet
acum, dar ia-o ca „un pas înainte”. Nu e patimă la mijloc.
Lycka til!
Med vänliga hälsningar,
Andrei

Cu bine,
Andrei

