
O întrebare, ”convorbiri ARC” care merită un răspuns: 
Este oficiosul ARC (Asociatia Română din Canada Inc cu sediul la Montreal şi 

Fundaţia ARC la Val David) cu note informative despre problemele ce ni se pun in 
legătură cu activităţile din cadrul unei organizaţii de reprezentare şi participare a 
românilor stabiliţi în Canada cu DETERMINĂRI DE IDENTITATE în noa lor patrie de 
primire. 

Convorbiri ARC se fac pe tema demonstrării unei prezenţe româneşti în Canada 

şi reprezentării noastre într-un ensemblu mlticultural canadian. Membrii ARC îsi aleg un 
comitet portavoce, care să promoveze şi susţină acest angajament al romănilor nou veniţi 
care împărtăşec cu noi aceiaşi opţiune. Altminteri, nu ne mai rămânea decât să ne 
retragem in reserve periferice cu spaţii de ”chicanes à volonté!”. Pe noi nu ne preocupă 
cei care îşi fac de cap; anonimii şi anonimele lor sau, cei care au venit să-şi facă din 
finanţele lor, o nouă patrie. 

Când am venit noi în Canada anilor 1950 am dat peste câteva organizaţii de pe 
sub streşina bisericilor numite Dulcea Bucovină, Ardealul, Banatul si Graiul 

Neamului fără sa-l numească, încât am simţit nevoia, noi cei din generaţia Romăniei 
Mari să ne numim; s-avem şi noi un nume pe acest pământ canadian de Români ce 
suntem. Am simţit şi noi nevoia să întrăm în rând cu celelalte comunităţi etnice şi 
impreună să formăm un ansamblu reprezentativ al politicii multiculturale canadiene: 
MULTICULTURAL BEING CANADIAN. 

În felul acesta nu numai că am contribuit major la aplicarea politicii multiculturale 
dar am şi reprezentat această politica care a facut din noi cetăţeni...”a part entière”. O 
cetăţenie constituţională cu o politică multiculturală care începe atunci când recunoaştem 
existeţa celuilalt cu care omeneşte, am venit să ne ralizam. Deşchiderea, cu această 
atitudine cuvincioasă care este ”Omenia Româneasca”, e binevoitoare şi orientată înspre 
dialog adică, când încercam să ne punem de acord pe ce suntem în desacord. A inţelege 
pe ce lume traim este o formă de angajament al realizării proectului nostru de prezenţă şi 
existenţă Româno-Canadiană. 

Canada este ţara celor care au venit să o locuiască. Este patria care ne ajută prin 
politica ei multiculturală să nu ne pierdem patria! Iată ce vrem să fie ARC, şi iată 
despre ce discutăm la Convrbiri ARC... de pe pagina web (www.arcanada.org/ 

convorbiri). 
 


