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S P E E C H  

 

 

DESCHIDERE ONE WORLD ROMANIA 2017 
 

BUCUREȘTI, 13 MARTIE 2017 

 

Am deosebita plăcere să pot saluta, în 

această seară, toţi oaspeţii prezenţi la des-

chiderea festivalului ONE WORLD ROMÂNIA 

din acest an. Mă adresez dumneavoastră în 

calitate de director al Programului Statul de 

Drept Europa de Sud-Est al Fundației Kon-

rad Adenauer. De la prima ediție a acestui 

festival suntem partener principal și ne 

mândrim că putem continua această tradiție 

şi în 2017. 

[…] 

Fiind creștini-democrați, avem convingerea 

că toți oamenii au aceeași demnitate și ace-

eași valoare. Drepturile omului sunt univer-

sale, indivizibile și inalienabile. Toți oamenii 

de pe această planetă au dreptul la protec-

ția demnității și drepturilor lor și, prin urma-

re, la protecție faţă de orice formă de dis-

criminare. 

Acestea sunt valorile Uniunii Europene, du-

pă cum reiese chiar din primul articol al 

Cartei drepturilor fundamentale a  Uniunii 

Europene.  

Citez: "Demnitatea umană este inviolabilă. 

Aceasta trebuie respectată și protejată". 

Iar articolul 21 al Cartei reafirmă acest fapt: 

 "Se interzice discriminarea de orice fel, ba-

zată pe motive precum sexul, rasa, culoa-

rea, originea etnică sau socială, caracteristi-

cile genetice, limba, religia sau convingerile, 

opiniile politice sau de orice altă natură, 

apartenența la o minoritate națională, ave-

rea, nașterea, un handicap, vârsta sau ori-

entare sexuală." Am încheiat citatul. 

În calitate de cetățeni ai Uniunii Europene, 

ne putem proteja și valorifica drepturile prin 

intermediul instanțelor naționale și Curții 

Europene de Justiție, și, datorită faptului că 

țările noastre sunt membre ale Consiliului 

Europei, și în fața Curții Europene a Dreptu-

rilor Omului de la  Strasbourg. 

Mulți alți oameni de pe planeta noastră sunt 

privaţi de aceste drepturi și nu au posibilita-

tea să se apere în instanțe independente. 

Amnesty International constată o deteriora-

re dramatică a situației drepturilor omului în 

mai multe țări ale globului. Prestigioasa or-

ganizație deplânge tendința manifestată la 

nivel mondial, îndreptată spre o politică a 

marginalizării şi a urii. După cum explica 

secretarul general al acestei organizaţii în 

Germania: "Multe guverne și grupări politice 

îşi declară  criticii drept inamici cărora le pot 

fi refuzate drepturi. În aceste condiţii, unele 

categorii de populaţie devin țapi ispășitori 

pentru provocările sociale și economice, fi-

ind pur şi simplu marginalizate. Grupările 

încearcă să golească de conţinut principiul 

fundamental potrivit căruia fiecare om are 

aceleași drepturi - cu toate că tocmai acest 

principiu este una dintre realizările funda-

mentale de la sfârşitul celui de-al doilea 

război mondial încoace." Am încheiat citatul. 
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În multe țări europene, se bucură de afluen-

ţă partide populiste și naționaliste - care 

resping Uniunea Europeană și cer o revenire 

la soluţii specifice statului naţional - chiar 

dacă asemenea soluții nici nu există, de re-

gulă. Sau este posibil să îşi imagineze cine-

va că problemele globale ale protecției me-

diului, schimbărilor climatice ar putea fi re-

zolvate la nivel național? Poate cineva să 

creadă că o țară care elimină presiunea ino-

vatoare din propria economie, prin adopta-

rea de măsuri protecţioniste, va putea câș-

tiga competiția cu economiile emergente de 

pe alte continente? Crede cineva că este 

posibil ca o țară, ea singură, să reducă pre-

siunea imigraționistă care se acumulează în 

Africa și Orientul Apropiat? 

Acestea sunt numai câteva dintre exemplele 

care ar putea fi enumerate. 

De fapt, este vorba despre mult mai mult. 

Proiectul integrării europene reprezintă mai 

mult decât încercarea de a găsi soluții co-

mune la probleme comune, înseamnă mai 

mult decât piața unică şi mai mult decât ac-

cesul la fondurile Uniunii Europene. Proiectul 

de integrare europeană este răspunsul la 

războaie teribile de pe acest continent, sol-

date cu milioane de morţi. Iar cauza acestor 

războaie a fost adesea naționalismul. Este 

posibil ca noi să fi uitat acest fapt doar pen-

tru că am avut norocul de a fi trăit numai în 

condiţii de pace? Fostul cancelar german 

Helmut Kohl a spus lucrurilor pe nume, şi a 

spus-o în cunoştinţă de cauză, fiindcă face 

parte dintr-o generaţie care știe ce înseam-

nă războiul: "Europa rămâne o chestiune de 

război și pace, cu tot ce înseamnă aceasta: 

alături de pace să fie și libertate, şi prospe-

ritate, și democrație." 

Iar modelul nostru de democrație liberală, 

de societate deschisă - care oferă spațiu 

pentru fiecare dintre cetățenii săi – este pus 

în pericol. Reţeta populiștilor autoritari nu 

este integrarea societății, asigurarea celui 

mai bun echilibru de interese între diferitele 

grupe de populație. Rețeta lor este incitarea 

grupelor de populație unele împotriva alto-

ra, iar dorinţa lor - marginalizarea minorită-

ților, fie ele etnice, religioase sau sociale. 

Şi lor le place să îşi spună democrați, iar 

acolo unde îşi imaginează că s-ar putea afla 

o majoritate în spatele unei idei, se simt le-

gitimaţi să ceară transpunerea acesteia în 

practică, fără să poată fi formulate şi fără să 

fie admise alte întrebări. 

Cine crede, însă, că unei majorităţi i se poa-

te permite totul, acela nu a înțeles esența 

democrației. 

În lucrarea sa "Asupra naturii și valorii de-

mocrației", reputatul jurist austriac Hans 

Kelsen explică: "Ar fi imposibilă justificarea 

principiului majorității prin aceea că mai 

multe voturi au o greutate totală mai mare 

decât mai puține voturi. Din simpla prezum-

ție negativă că unul nu înseamnă mai mult 

decât altul, nu se poate trage concluzia po-

zitivă că voinţa majorităţii trebuie să se im-

pună." 

Altfel spus: Dacă toţi sunt egali, de ce ar 

trebui ca majoritatea să poată cere ca mino-

ritatea să o urmeze? 

 

Kelsen conchide: "Numai gândul că, dacă nu 

toţi, măcar cât mai mulți oameni să fie liberi 

– respectiv cât mai puțini oameni, cu tot cu 

voinţa lor, să se afle în opoziţie faţă de vo-

ința generală a ordinii sociale –va putea să 

conducă într-un mod rezonabil la principiul 

majorității. " 

Cu alte cuvinte: "Principiul majorității derivă 

din ideea de libertate, deoarece permite cea 

mai mare apropiere posibilă faţă de liberta-

te." 

Însă majoritățile se pot forma numai în mod 

legitim, dacă există respect  deopotrivă faţă 

de fiecare om, fiecare opinie sau convingere 
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politică. Iar dacă ideea de libertate este 

fundamentală pentru democrație, atunci 

majoritatea îşi va putea pune în aplicare 

convingerile - însă numai în anumite limite. 

Libertatea minorității nu trebuie pierdută din 

vedere. 

Prin urmare, democrația adevărată presu-

pune respectul faţă de minorități – fapt ne-

înţeles însă de aceia care incită la ură împo-

triva minorităților etnice, religioase sau so-

ciale. Dacă  s-ar afla în majoritate, ei nu ar 

asigura democrația, ci ar construi ceea ce 

Alexis de Tocqueville denumea "tirania ma-

jorității". 

Prin urmare, Constituțiile democraţiilor ade-

vărate, liberale conţin o parte cuprinzătoare 

dedicată drepturilor fundamentale – şi nu 

doar pe hârtie, ci  asumate și implementate 

în mod real. De regulă, numai minoritățile 

trebuie să le invoce, deoarece cine reprezin-

tă opinia majorității covârșitoare a populați-

ei, nu va fi nevoit să apeleze la instanțe, 

pentru a putea exprima public această opi-

nie. 

Decisiv este să existe un climat social de 

respect, deschidere și toleranță. Este un 

mare noroc faptul că, în ultimii ani, s-a dez-

voltat o societate civilă puternică în Româ-

nia, ataşată valorilor democrației și libertă-

ții, neinteresată de o societate care să 

meargă în pas de marş. România trebuie să 

fie realmente mândră de acest fapt! 

În calitate de creștin-democrat, sunt con-

vins că democrația liberală este modelul so-

cial cel mai uman dintre toate. Iar acest 

model merită să fie apărat. 

De aceea, dragi prieteni și aliați, nu vom 

forma astăzi o "coaliție a intoleranței" sau o 

"coaliție pentru tutelarea adulților". 

În nici un caz: Noi formăm o "coaliție a li-

bertăţii"! 

Mult succes pentru ONE WORLD ROMÂNIA 

2017! 

Vă mulțumesc pentru atenție! 


