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Bogdan Deleanu
Candidat pentru poziția de Coordonator Regional Diaspora
Interesat de elaborarea de politici publice inovatoare, care să revoluționeze felul în care Diaspora
românească este înțeleasă și tratată și care să deschidă larg drumul spre casă al românilor, protejând și
promovând în același timp interesele celor care vor să rămână români în afara României.

bogdan.deleanu@ro.plus +32 474 699 978

VIZIUNEA MEA PENTRU REGIUNEA DIASPORA:
• PLUS: cea mai cunoscută, mare și activă organizație
politică românească din afara granițelor țării.

• O cooperare excelentă între filiale, cu USR sau
partenerii politici din statele de reședință.

• Filiale PLUS puternice și coordonate în mesaje,
identitate și strategii de recrutare și reprezentare.

• Producerea, promovarea și implementarea (la
guvernare) de politici publice inovatoare și solide
pentru românii din afara granițelor.

• Legături permanente între filialele din Diaspora și cele
din țară, pentru schimb de experiență, idei și resurse.

• O Diaspora activă chiar și pentru alegerile locale:
sprijin de la distanță pentru candidați și organizarea
unei zile a Diasporei în România cu ocazia alegerilor
locale din 2020.

• Câștigarea cu o diferență masivă în Diaspora a
următoarelor alegeri parlamentare (2020) și o
mobilizare electorală fără precedent.

• Reaprinderea speranței și încrederii în România printre
românii din afara țării.

MISIUNEA MEA PERSONALĂ:
1. Apărarea intereselor Regiunii Diaspora în Consiliul Național PLUS
(și nu numai)
Mă voi lupta ca membrii PLUS din afara granițelor să aibă aceleași drepturi și oportunități ca și cei din țară. Filialele din Diaspora au nevoie de o identitate
aparte în documentele statutare PLUS, având provocări și nevoi, în special financiare, diferite. Liderii și aleșii PLUS, actuali și viitori, trebuie să considere
filialele din Diaspora ca o destinație normală și permanentă, în timpul și în afara campaniilor electorale. Iar mesajele, ideile și cerințele celor din afara
trebuie tratate cu același nivel de importanță ca și ale colegilor din țară.

2. Prioritizarea de politici, nu politică
(activitate principală)
Vreau să îmi dedic noul mandat identificării și promovării noilor politici pentru Diaspora. Noile conduceri ale filialelor și comunităților locale trebuie lăsate
să își dezvolte responsabilitățile și abilitățile politice, iar misiunea mea va fi să îi ajut și sprijin să transforme în realitate soluțiile necesare românilor din
afară. Astfel, avem nevoie de facilitarea tuturor căilor legale și administrative, dar și de oportunități de muncă, pentru reîntoarcere. În același timp, avem
nevoie să investim în România din afara granițelor, în educație, cultură, protejarea drepturilor și a identității sale, care va continua și chiar spori astfel
investițiile sale către țară. Aceste politici, calitatea lor și legarea lor de reforma legislativă și noi programe guvernamentale trebuie să fie prioritatea tuturor
celor din PLUS Diaspora, dincolo de orice altceva. O componentă cheie aici va fi și identificarea și sprijinirea experților români din diverse domenii care
trăiesc în afara granițelor dar vor să își ofere cunoștințele și ideile către PLUS și către România.

3. Crearea unei strategii politice integrate a PLUS Diaspora
(în folosul filialelor)
Pentru a schimba gândirea celor din țară, dar mai ales a celor din poziții de putere și din guvernare, dar și pentru a mobiliza Diaspora din deziluzia puternică
pe care o resimte față de politica României, PLUS are nevoie de o strategie politică generală de comunicare, comportament și activități. Împreună cu restul
echipei de Coordonatori Regionali Diaspora și a Birourilor Filialelor Diaspora, îmi propun pentru primele 60 de zile de la Convenția Națională elaborarea unei
Strategii Politice pentru Diaspora, care să traseze obiective generale și particulare, indici de performanță și un calendar de acțiuni. Aceasta va fi supusă la
dezbateri deschise, la amendare și la un vot de către toți membrii PLUS Diaspora, urmând ca apoi să servească ca foaie de drum pentru perioada 2020
(alegeri) și 2021 (primul an de guvernare).

4. Coordonarea relației PLUS Diaspora cu actualii și viitorii aleși ai PLUS
(înainte și după alegeri)
Din poziția mea în Parlamentul European, alături de delegația USR PLUS, am o responsabilitate de a mă asigura că diaspora românească în general și colegii
din PLUS Diaspora în particular își găsesc în permanență un loc privilegiat în planurile noilor membri ai Parlamentului European. Vreau să mă asigur că orice
serie de evenimente planificate, orice vizite sau misiuni organizate, orice conferințe, seminarii sau audieri și chiar noile cabinete ale eurodeputaților vor avea
mereu o dimensiune pentru Diaspora. Astfel, un obiectiv important pentru mine va fi deschiderea unui birou local al unui eurodeputat PLUS într-una dintre
capitalele din țările UE ce cel mai mare număr de români. După alegerile generale din 2020, coordonarea între noul guvern oferit de Alianța USR PLUS și
organizațiile din Diaspora va fi mai importantă decât niciodată. Va fi momentul care va alege și noi membri ai Parlamentului României pentru Diaspora, dar
care va vedea și o nouă structură a Guvernului, una care trebuie să reflecte nevoia de o nouă paradigmă în gândire pentru românii din afara granițelor și
care trebuie să aibă capacitatea de a implementa politicile publice pe care vreau să le coordonez.
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PRINCIPIILE MELE DE ACTIVITATE:

• Independența filialelor: rolul meu este să coordonez, nu să decid în locul celor direct aleși din filiale.

• Egalitatea între filiale: toate filialele din regiunea Diaspora sunt la fel de importante.

• Transparență: informarea și explicarea către orice membru în legătură cu orice activitate pe care o întreprind.

• Comunicare permanentă și periodică: discuții săptămânale cu fiecare filială, lunare cu toți președinții Diaspora, o dată la două luni
cu toate birourile filialelor Diaspora.

• Veghere imparțială asupra valorilor și principilor PLUS.

• Promovarea competenței peste orice altceva: voi sprijini și ajuta mereu membrii care dau dovadă de pasiune, interes dar mai ales
competență.

• O ușă deschisă tuturor: voi asculta nevoile oricărui membru.

• Zero toleranță pentru abuzuri: voi face tot ce îmi stă în competență și putere pentru a lupta împotriva discriminării de orice fel,
abuzuri ale regulilor sau încălcări ale spiritului care a dus la fondarea PLUS!

CE AM REALIZAT PÂNĂ ACUM:
1. Am contribuit la redactarea regulamentelor și documentelor statutare ale PLUS, dorind mereu să promovez
competența, transparența, eficiența și reprezentativitatea.

2. Alături de ceilalți colegi Coordonatori Regionali, am pus pietrele de temelie pentru o prezență a PLUS în peste 20 de
țări, construind în mai puțin de 6 luni una dintre cele mai puternice rețele ale unui partid politic românesc din afara țării.

3. Am sprijinit permanent Grupurile de Inițiativă și asistat la tranziția de la grupuri sporadice de persoane interesate la
organizații de partid, cu un număr amplu de membri și organizați în Comunități Locale și Birouri de Filiale.

4. Am fost, împreună cu Andrei Ion, unul dintre coordonatorii PLUS Diaspora în campania electorală de europene și am
apărat și promovat interesele organizațiilor din diaspora, inclusiv prin organizarea de evenimente electorale.

5. Am reprezentat Diaspora în CN, asigurându-mă că nevoile sau particularitățile membrilor PLUS din afara țării sunt
luate în calcul și înțelese de către colegii și conducerea din țară, în tot ce ține de mesaje, organizare, evenimente și
vizite, formulări sau propuneri de politici publice.

6. Am susținut și promovat competența, încurajând candidaturile noilor membrii în diversele structuri ale PLUS.

7. Am lucrat la producția de politici publice pentru Diaspora, implicându-mă și în Comisia Națională pentru Politici și
Programe pentru a mă asigură că pornim o schimbare de paradigmă în tot ceea ce privește propunerea de soluții pentru
românii din afara granițelor, fie că vor să rămână sau să se întoarcă acasă.


