CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ cu tema ,,legislatie, religie
si libertate”
120 de lideri din universităţi importante din România, dar şi din universităţi de prestigiu din
Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană, alături de oficiali de top și specialiști
internaționali, au participat săptămâna trecută la sesiunea internațională de cercetări ştiinţifice
având ca subiect libertatea religioasă şi de conştiinţă, organizată în Sala Drepturilor Omului
din cadrul Palatului Parlamentului României.
Printre invitați s-au numărat câțiva
buzoieni:
Adrian Petre, Directorul Centrului de
Cultură și Artă din cadrul Consiliului
Județean Buzău, Liviu Todirică și Ionel
Turturică membrii ai Asociației Conștiință
și Libertate. Din nefericire, primii doi, din
cauza unui stupid accident nu au mai putut
ajunge.
Iniţiat de Asociaţia Conştiinţă şi Libertate
în colaborare cu Comisia Juridică din Camera Deputaților, evenimentul a oferit posibilitatea
unei dezbateri mai largi cu privire la abordarea în contextul globalizării a legăturilor dintre
legislație, religie și libertate.
Din această perspectivă, reprezentanții
instiuțiilor de învățământ superior au avut
posibilitatea de a înțelege și a reflecta mai bine
la promovarea și implementarea în cadrul
Univeristăților a principiilor libertății
religioase dar și de a avea un rol proactiv,
promovând aceste principii prin dezbateri și
stimularea de lucrări științifice în acest
domeniu.
„Ne-am dorit foarte mult ca liderii responsabili cu educația următoarelor generații să înțeleagă
beneficiile promovării unei culturi plurireligioase și nu doar de tolerare a celor cu o altă
religie decât cea a majorității populației dintr-o anumită zonă geografică. Este important ca
mesajul pe care îl transmitem următoarelor generații să fie unul de pace și respect, bazat pe
valorile demnității umane“ a declarat Nelu burcea, președintele Asociației Conștiință și
Libertate.
În acest context, domnul Bogdan Ciucă, coorganizator al evenimentului s-a referit la
importanța înțelegerii libertății și a bazelor
ei de către cei care lucrează în „fabrica de
legi“ a țării (Parlament):
„Atunci cand vorbim de libertate este
important cum o folosim. Este precum un

cuțit care poate fi util sau periculos însă atunci cand vorbim de constiinta nu putem vorbi de
conotații ci doar să constatăm dacă există sau nu“ În plus, a continuat Bogdan Ciucă,
„valoarea libertatii este data de constiinta și de felul în care ne raportăm la aceasta. Este
dată de felul în care ne raportăm la libertatea de conșiință și a celor de lângă noi și cum
reușim să o repsectăm, nu pentru că ne este impus ci pentru că așa simțim“.
Referindu-se la aspectele juridice, domnul Victor Opaschi, Secretarul de stat pentru Culte, a
amintit, că, atunci „când ne referim la legislație, putem discuta calitatea unei legi, intenția
acesteia sau viziunea politică din spatele legii, însă la fel de important este ca legea respectivă
să fie aplicată și respectată în cele mai mici detalii. Aceasta este rigoarea statului de drept care
în România s-a construit greu și anevoios, dar care trebuie să ne fie în permanență o precupare
pricipală pe drumul lung al democrației.“
La eveniment au luat parte și domnii Titus
Corlățean, Ministrul Afacerilor Externe,
Mihnea Costoiu, Ministrul delegat pentru
Învățământ Superior, Cercetare Ştiințifică și
Dezvoltare Tehnologică, Victor Opaschi,
Secretarul de stat pentru Culte, dr. John Graz,
președinte International Religious Liberty
Association, prof. dr. Ganoune Diop, director
adjunct și reprezentantul International Religious
Liberty Association la ONU precum și dr. Nelu
Burcea, președinte Asociația Conștiință și
Libertate din România.
„Prezența oficialilor țării noastre, a arătat atât în plan intern cât și extern hotărârea României
de a merge în direcția respectării totale a libertății religioase, chiar dacă, pe alocuri, în urma
ignorărilor principiilor biblice ale libertății dar și a legilor țării, anumite persoane se dedau la
fapte reprobabile. Acestea, avem încrederea că mai devreme sau mai târziu vor fi sancționate,
legal și spiritual“ a mai menționat Burcea.
Atât John Graz cât și Ganoune Diop au apreciat
pașii importanți făcuți de România în ultimii 25
de ani în domeniul respectării libertatii de
constiinta si a religiei, remarcând, pe lângă
rolul liderilor politici și ai celorlalte culte,
eforturile constante realizate de Asociația
Constiinta si Libertate.
„Am găsit în România o voință extraordinară
în a construi pe termen lung și pe teren solid.
Evenimentele au căpătat o amploare și o
recunoaștere constantă la nivelul specialiștilor, liderilor politici și ai societății! Vă felicit
pentru acest lucru!” a menționat Graz.
„Promovarea dialogului interconfesional şi susţinerea politicilor de prevenire a conflictelor
interreligioase, a oferit României un mare avantaj, cel al stabilității sociale. Prin susținerea
libertății religioase, precum şi prin condamnarea oricărui atac asupra unor comunităţi
religioase, România a câștigat în plus o mai mare coeziune socială, dovedind faptul că

acest lucru se datoreaza si acestui dialog interereligios promovat.“ a declarat Titus
Corlățean, Ministrul Afacerilor Externe, în deschiderea sesiunii internaționale de cercetări
ştiinţifice având ca subiect libertatea religioasă şi de conştiinţă, organizată în Sala Drepturilor
Omului din cadrul Palatului Parlamentului României.
Iniţiată de Asociaţia Conştiinţă şi Libertate în colaborare cu Comisia Juridică din Camera
Deputaților, această sesiune de comunicări ştiinţifice reprezintă un prilej de întâlnire a
personalităţilor marcante din lumea academică naţională şi internaţională, din zonele ştiinţelor
politice, filosofiei, ştiinţelor juridice şi teologiei.
Adresându-se atât oaspeților străini, cât și
audienței formate din reprezentanți a
numeroase Universități din țară, în cadrul
intervenţiei sale, ministrul afacerilor externe,
Titus Corlăţean, a subliniat importanţa
desfăşurării activităţii religioase a tuturor
cultelor fără nici un fel de restricţii, potrivit
normelor şi tradiţiilor proprii, în conformitate
cu credinţele, doctrinele religioase şi
ritualurile specifice fiecărora dintre ele.
„România susţine libertatea de religie,
toleranţa religioasă, nediscriminarea pe
motivul convingerilor religioase, precum şi condamnarea oricărui atac asupra unor
comunităţi religioase şi este implicată activ în acţiunile si activităţile comunităţii
internaţionale în promovarea acestui dialog”, a afirmat ministrul Titus Corlăţean.
Cu acest prilej, Titus Corlățean a subliniat și rolul important pe care îl au și politicienii, massmedia, formatorii de opinie, pe lângă înalții clerici, în promovarea toleranței, dialogului interreligios și interconfesional și, în consecință, în asigurarea unui climat bazat pe respect
reciproc indiferent de orientarea religioasă.Ministrul Titus Corlăţean a evidenţiat, de
asemenea, necesitatea asigurării
unui mediu intern de securitate în
care individul să se regăsească în
sistemul de valori al societăţii.
„Asigurarea securităţii individului
ajută la întărirea unităţii de voinţă şi
acţiune a comunităţii sociale şi
descurajează fenomenele de
înstrăinare care stau la baza a
numeroase forme de comportament
antisocial”, a arătat în acest context
Titus Corlăţean.
Totodată, ministrul afacerilor
externe a făcut referire la rolul diplomaţiei româneşti în gestionarea relaţiilor cu organizaţiile
şi cultele religioase din ţările în care trăiesc românii din străinătate. „Unul din obiectivele
fundamentale ale politicii externe româneşti este păstrarea şi afirmarea identităţii etnice,
culturale, lingvistice şi religioase a românilor, conform standardelor internaţionale în materie
şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti de peste hotare. Un rol

semnificativ în prezervarea identităţii româneşti şi promovarea culturii îi revine acţiunii
spirituale în comunităţile româneşti din străinătate”, a subliniat ministrul Titus Corlăţean.
În încheiere, şeful diplomaţiei române a reiterat că diversitatea culturală şi religioasă
reprezintă o resursă în dezvoltarea societăţii şi că actualul proces de reflecţie asupra
construcţiei europene propune şi o redefinire a identităţii naţionale, dar nu în funcţie de
elementele care ne despart, ci de setul de valori comune.

„Este necesara acceptarea pluralismului
religios, si nu doar tolerarea celorlalti"
„Este necesară acceptarea pluralismului
religios, şi nu doar tolerarea celorlalţi", a
declarat ministrul delegat pentru Învăţământ
Superior, la dezbaterea cu tema "Legislaţie,
religie şi libertate. O abordare în contextul
globalizării", organizată la Parlament de
Asociaţia Conştiinţă şi Libertate şi Comisia
Juridică din Camera Deputaţilor.
Chiar dacă anumite state, își asumă prin
Constituție sau legi respectarea libertății
religioase individuale și a neutralității statului în raport cu toate cultele și convingerile
religioase alături de o egală deschidere față de toate cultele religioase, opiniile generale ale
participanților la eveniment au fost că acest fapt este insuficient pentru asigurarea unui grad
înalt de confort al libertății religioase.

În acest context, domnul Mihnea Costoiu a
amintit că este necesară recunoașterea și
acceptarea pluralismului religios și nu doar
tolerarea celorlalți, menționând că „ deși
legislația trebuie să fie suficientă pentru
asigurarea unui climat religios confortabil,
pentru prevenirea și sancționarea oricăror
abateri, este la fel de multă nevoie de o
aplecare mult mai serioasă a guvernelor și
reprezentanților religiilor în general asupra
educației permanente a propriilor aparținători
cu privire la înțelegerea și acceptarea realității
și beneficiilor unui pluralism religios la nivel global și local.“
„Această stare de fapt“, a continuat dumnealui, „a acceptării existenței unor convingeri
contrare cu ale noastre nu înseamnă renunțarea la propriile convingeri ci înseamnă că am
ajuns să ne respectăm alegerile.“
Ministrul Mihnea Costoiu a subliniat
totodată că educația poate juca un rol major
în depășirea acestor probleme.
'Până când nu ne vom ocupa de educarea în
acest spirit al acceptării diversității
religioase, problemele vor reveni și uneori
ne vor depăși. Istoria se poate repeta
oricând. Să nu uităm că legile au putere
doar dacă sunt aplicate, doar dacă sunt
făcute independent de preferințele noastre
individuale și de scopurile noastre vremelnice. Cred că baza acestei educații o reprezintă
comunicarea și aceasta trebuie adaptată la o formă deschisă de înțelegere', a arătat Mihnea
Costoiu.
Potrivit lui Costoiu, pentru discreditarea anumitor minorităţi, unii dintre liderii religioşi din
diferite zone ale lumii "folosesc uneori un limbaj specific peiorativ, acoperind chiar definiţii
învechite, care mustesc de stereotipuri".
Demnitarul a mai spus, cu acelaşi prilej, că fără o educaţie solidă în privinţa libertăţii
religioase se poate ajunge la "stereotipuri, prejudecăţi şi excluderea minorităţilor religioase
din viaţa socială".
În opinia sa, libertatea religioasă este deasupra oricărei ţări şi este de dorit ca fiecare naţiune
să facă toate eforturile pentru a o proteja. "Legătura dintre om şi divinitate este individuală,
însoţită de o responsabilitate individuală. Nimeni şi nimic nu are dreptul să intervină să
spună unei persoane cum să se roage și cărui Dumnezeu să se roage", a ţinut să sublinieze
ministrul Mihnea Costoiu.(Foto:Daniel Diaconu)
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