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”Pregătiți-vă, urmează noi schimbări majore!” 30 de experți, 30 de previziuni despre 

cum coronavirus va schimba lumea 

 

 

Pentru foarte mulți americani, dar și pentru întreaga lume, dimensiunea crizei provocate de 

coronavirus este similară celor provocate de atentatele din 9 septembrie 2001 sau de criza financiară 

din 2008; evenimente care au schimbat fundamental societățile, de la modul în care călătorim până la 

gradul de supraveghere electronică pe care îl acceptăm azi. 

Politico Magazine a discutat cu 30 de analiști prestigioși, mesajul lor fiind fără echivoc: 

Pregătiți-vă, urmează noi schimbări majore ! 

 

Schimbări previzibile în societate 

 

Deborah Tannen, profesor la Universitatea Georgetown: Situațiile personale devin 

periculoase 

Știm acum că a atinge lucruri, a fi în compania altor oameni și a respira aer într-un spațiu închis 

poate fi riscant. Cât de repede conștientizăm aceste lucruri va fi diferit pentru diferiți oameni, dar 

niciodată cei care au trăit această perioadă nu vor uita aceste pericole. Am putea renunța să ne mai 

strângem mâinile în semn de salut, am putea renunța să ne mai atingem fața  și am putea să ne spălăm 

permanent pe mâini. 

Confortul pe care l-am găsit în compania apropiaților ar putea fi înlocuit de confortul 

singurătății. Am putea să ne întrebăm tot mai frecvent: Ce motive am să merg să fac ceva când pot să 

fac totul online? De aici, un singur pas către paradox: comunicarea online va creea distanță, dar va 

aduce un plus de comunicare pentru că dorința de contact uman nu doar că rămâne, ci crește. Reversul 

medaliei: cei care nu au acces la Internet vor fi, din nou, dezavantajați. 

 

Mark Lawrence Schrad, profesor de Științe politice: Un nou tip de patriotism 

America a pus mereu semnul egal între patriotism și armată. Dar nu ai cum să împuști un virus, 

deci în prima linie a ”frontului” trec medici, asistente, farmaciști, îngrijitori, vânzătorii din magazine și 

cei care asigură utilități. 

Este foarte probabil să începem să considerăm sacrificiile pe care toți aceștia le fac în această 

perioadă drept acte de patriotism și să începem să le spunem și lor cum le spunem soldaților veterani: 

”Mulțumim pentru serviciile dumneacoastră”. Am putea să le acordăm servicii medicale gratuite și 

discounturi, să le ridicăm statui celor care și-au sacrificat sănătatea și viața pentru noi. 

Poate că vom începe să înțelegem patriotismul mai degrabă drept actul care ne protejează 

sănătatea și viețile în comunitate decât o intervenție militară în urma căreia comunitatea cuiva e 
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aruncată în aer. Poate că demilitarizarea patriotismului și trasferul către dragoste arătată comunității va 

fi unul dintre puținele beneficii care le putem extrage din această mizerie îngrozitoare. 

 

Peter T. Coleman, profesor de psihologie la Universitatea Columbia: Scăderea gradului 

de polarizare politică americană 

Șocurile extraordinare produse de pandemia de coronavirus au potențialul de a spulbera 

modelul politic american. De peste 50 de ani, societatea americană e divizată politic și cultural, iar 

evenimentele de azi ar putea genera un nivel național mai mare de solidaritate și funcționalitate. Poate 

suna idealist, dar există două motive pentru a crede că se poate întâmpla. 

Primul motiv e dat de scenariul ”inamicului comun”, în care oamenii trec peste diferențe pentru 

a face front unitar în fața inamicului. Covid-19 ameniniță fără discriminare și asta poate genera 

scânteia care să reseteze societatea. În istorie, s-a mai întâmplat asta, în perioada de 56 de zile în care 

naziștii au purtat campania de bombardamente asupra Marii Britanii, când guvernul britanic a fost 

martor al altruismului, generozității și companiunii de care a dat dovadă poporul britanic. 

Al doilea motiv e dat de scenariul ”undei de șoc politice”. Studiile arată că tiparele relaționale 

se schimbă adesea după ce un șoc major le destabilizează. Șocurile pot împinge societățile în diverse 

direcții, făcând lucrurile mai bune sau mai rele. Acum este momentul să începem să promovăm modele 

mai constructive în discursul nostru cultural și politic. Timpul schimbării a venit. 

 

Tom Nichols, profesor la Colegiul Naval de Război al SUA: Restabilirea încrederii în 

adevărații experți 

În ultimii ani, SUA au devenit o țară fundamental neserioasă- un lux pe care ni l-am permis în 

vreme de pace, bunăstare și niveluri înalte ale tehnologiei de consum. 

Nu am mai fost nevoiți să ne preocupăm de războaie nucleare, de șomaj, de creșteri galopante 

ale ratei dobânzii sau de penurie energetică. Terorismul a fost redus la un nivel de concept teoretic, pe 

care îl combatem azi cu voluntari pe care îi trimitem să lupte departe de casă. Am promovat un fost 

star TV la conducerea SUA în semn de protest față de birocrația care ține guvernul în funcțiune. 

 

Criza Covid-19 poate schimba toate acestea în două moduri. Primul: oamnii sunt deja forțați de 

împrejurări să accepte că expertiza e importantă. Până să pornească pandemia, ne-a fost ușor să 

ignorăm experții, acum nu îi mai putem evita. 

 

Al doilea: Dacă înțelegem că nu putem evita experții în materie de sănătate, putem spera că 

revenim la convingerea largă că și guvernul trebuie condus de experți. 
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Eric Klinenberg, profesor de sociologie la Universitatea New York: Mai puțin 

individualism 

Pandemia coronavirus marchează sfârșitul relației romanțate cu societatea de consum și 

hiperindividualismul. Pericolul este să ne îndreptăm spre autoritarism, dar cred că vom merge totuși în 

altă direcție. 

Acum vedem că modelele de organizare socială bazate pe reguli de piață eșuează deoarece 

comportamentul egoist face ca această criză să fie mult mai periculoasă decât ar fi trebuit să fie. Când 

totul se va termina, ne vom reoriena politicile și investițiile către servicii și bunuri publice. Nu cred că 

ne vom izola, ci cred că vom conștientiza că soarta ne este influențată de a altora. 

Pandemia de coronavirus va provoca dureri și suferințe imense. Dar ne va forța să 

reconsideram cine suntem, ce apreciem și, pe termen lung, ne-ar putea ajuta să redescoperim versiunea 

mai bună a noastră. 

 

Amy Sullivan, director de strategii la Vote Common Good: Modul în care practicăm 

religia se schimbă 

Toate religiile s-au confruntat cu provocarea de a ține aprinsă flacăra credinței în condiții 

adverse de război, în diaspora sau pe perioada persecuțiilor, dar niciodată n-au fost sub presiune toate 

credințele în același timp. Familiile creștine se întreabă azi cum vor petrece în izolare Învierea, iar 

familiile musulmane dacă pot sărbători Ramadanul fără să meargă la moschee pentru rugăciune. 

Cum practicarea religiei în timp de carantină prezintă provocări și pentru preot, și pentru 

credincios, fiind posibilă o creștere a practicii contemplative. 

 

Jonathan Rauch, profesor asociat Brookings Institution: Noile forme ale reformei 

Există în lume un grup care a experimentat, în istoria recentă, o epidemie care transformă viața: 

bărbații gay. HIV/SIDA a fost, și încă este, profund diferită de coronavirus, dar există o lecție comună: 

molima aduce schimbare. 

Guvernele eșuează în primă fază să reacționeze eficient, împingând grupurile să se organizeze, 

să contruiască rețele de întrajutorare și canale de informare. 

O epidemie forțează apoi guvernele la proprie organizare și la adoptarea unor legi specifice. Nu 

m-ar mira deloc să văd efecte asemănătoare și acum. 

 

 

 

 

 

 


