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S T A T E M E N T  

 

One World Romania 2014  
 

STATEMENT PRESENTED AT THE PRESS CONFERENCE REGARDING THE 7TH INTER-

NATIONAL HUMAN RIGHTS DOCUMENTARY FILM FESTIVAL ONE WORLD ROMANIA 

2014 (17-23 MARCH), BUCHAREST, 11 MARCH 2014. 

Deja a devenit o tradiţie parteneriatul 

dintre organizatorii festivalului şi fundaţia 

noastră. Din punctul meu de vedere, ca 

director al Programului Statul de Drept 

Europa de Sud-Est, este un parteneriat 

natural: împărtăşim ataşamentul faţă de 

ideea că drepturile omului sunt un 

fundament al unei societăţi democratice.  

În cadrul ediţiei din acest an vom avea, 

între altele, filme despre corupţie şi filme 

despre încălcări grave ale drepturilor 

omului. Corupţia este un flagel care 

subminează coeziunea socială.  

Corupţia îi înstrăinează pe cetăţeni de 

liderii politici şi instituţiile statului. 

Totodată, ştirbeşte legitimitatea şi 

eficienţa îndeosebi a noilor democraţii.  

În secolul al XXI-lea suntem martorii unor 

încălcări – adesea grave – ale drepturilor 

omului în multe ţări. De aceea este 

important ca liderii ţărilor unde se petrec 

asemenea încălcări să ştie că faptele lor 

nu trec neobservate. Chiar dacă 

instituţiile statului din ţările membre ale 

Uniunii Europene respectă drepturile 

omului, nici societăţile noastre nu sunt 

ideale - trebuie să rămânem atenţi pentru 

a preveni derapaje în privinţa respectării 

drepturilor omului şi minorităţilor. 

Este important să arătăm că oamenii care 

luptă pentru drepturile omului nu sunt 

nişte figuri abstracte, ci au nume şi 

prenume. Mă bucur că în cadrul 

festivalului vor fi prezentate filme despre 

asemenea persoane. Dorinţa noastră este 

să trezim empatia publicului spectator. 

Empatia nu este un scop în sine, dar 

oamenilor care simt empatie nu le sunt 

indiferenţi semenii lor. Din contră, ei se 

simt responsabili pentru dezvoltarea 

societăţii. Astfel, ei împărtăşesc un 

obiectiv al nostru: acela de a edifica o 

societate cât mai umană.  

De aceea mă bucur că în toţi aceşti ani 

festivalul One World Romania a avut 

parte îndeosebi de un public tânăr. Acest 

fapt relevă empatia acestora şi dorinţa lor 

de implicare civică. Este un fapt 

îmbucurător şi încurajator. Prin festivalul 

One World Romania încercăm să le oferim 

o busolă morală acestor tineri. Astfel, am 

speranţa că şi ediţia din acest an va 

contribui la consolidarea, în conştiinţa 

civică, a importanţei respectării 

drepturilor omului. 

Aş vrea în încheiere să le mulţumesc 

partenerilor noştri pentru eforturile 

depuse în pregătirea acestui eveniment şi 

să îi asigur de preţuirea noastră. 


