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Abstract. This article addresses the matter of human rights in the
globalized society. In order to show the risk that the globalization process
poses on some social matters, it focuses on the refugee crisis. Therefore,
the paper begins with the implications of globalization on the regional and
international stability. It continues with describing the refugee crisis in
Europe, in order to identify the sensitive elements that need special attention
from the governments, from the national and international organizations.
It then analyzes three fundamental human rights and freedoms, with the
purpose of underlying the transition phase the world is currently through:
the right to non-discrimination, freedom of movement and the freedom of
religion.
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Introducere

Secolul XXI este caracterizat de multiplicarea ameninþãrilor asimetrice la
adresa securitãþii naþionale ºi globale. Întrucât evoluþia contextului internaþional
a dus la un proces de modernizare rapidã a activitãþii instituþiilor cu rol în asigu-
rarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale, prin ralierea la standardele europene
ºi internaþionale în domeniu, provocãrile de securitate s-au intensificat, iar rolul
interdependenþelor între stat, societatea civilã ºi organizaþiile internaþionale devine
din ce în ce mai important.

Scopul articolului este de a aduce în atenþia cititorului una dintre provocãrile
la adresa drepturilor omului cu care ne confruntãm în societatea globalizatã, în
scopul identificãrii modalitãþilor în care atât indivizii, cât ºi statele ºi organizaþiile
supranaþionale pot contribui la crearea unei societãþi paºnice, bazatã pe egalitate
ºi dreptate socialã.
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Globalizarea, deºi prezintã o multitudine de beneficii ºi avantaje pentru cetã-
þeni ºi pentru state, include ºi o serie de elemente care ar putea fi considerate dificil
de gestionat ºi care necesitã o atenþie sporitã din partea instituþiilor cu responsa-
bilitãþi în domeniu. Procesul globalizãrii a condus la o diminuare a stabilitãþii re-
gionale ºi internaþionale. Cu toate acestea, în actualul context internaþional, este
dificil ca statele sã ducã o politicã internaþionalã de izolare. Globalizarea contri-
buie la rearanjarea frontierelor între state, nu atât în sens teritorial cât în domeniul
cultural, politic ori social.

Procesul de globalizare pe care lumea îl traverseazã este accelerat de schim-
bãrile intervenite tot mai mult în domeniile existente pe plan mondial. Debutul
noului mileniu, caracterizat prin dezvoltarea proceselor de integrare ºi globalizare,
marcheazã trecerea de la lumea unipolarã la cea multipolarã. Noile provocãri,
criza securitãþii care a adus schimbãri importante în domeniul politic ºi economic,
dar ºi schimbãrile în plan cultural ºi social au adus la suprafaþã conºtientizarea
acceleratã a fenomenului de globalizare, dar ºi de efectele acestui fenomen,
uneori cu implicaþii negative.

Tratarea subiectului riscurilor ºi provocãrilor aduse de globalizare la adresa
drepturilor omului în contextul crizei refugiaþilor este de actualitate, întrucât feno-
menul se aflã, în prezent, în proces de desfãºurare. Astfel, prezintã interes atât
prin raportarea la efectele globalizãrii cât ºi prin evidenþierea acestora prin inter-
mediul unor mutaþii culturale ºi sociale ce au loc în momentul de faþã.

În ceea ce priveºte provocãrile aduse la adresa drepturilor omului de cãtre
criza refugiaþilor, am ales sã fac referire la libertatea religioasã, dreptul la liberã
circulaþie ºi dreptul la nediscriminare. În acest sens, în cadrul articolului va fi ex-
plicatã noþiunea crizei refugiaþilor, ºi, totodatã, vor fi dezbãtute înþelesurile drep-
turilor ºi libertãþilor la care fac referire. Astfel, ulterior, aceste noþiuni vor putea
fi aplicate în mod concret la fenomenul tratat.

Criza refugiaþilor

În Europa, când vorbim despre criza refugiaþilor ne raportãm la un fenomen
de naturã politico-socialã ce îºi are rãdãcinile în conflictele din Orientul Mijlociu
ºi nordul Africii, respectiv în cazuri multiple de încãlcãri ale drepturilor omului
din respectivele state, al nivelului de sãrãcie existent, al rãzboaielor ºi conflictelor
armate.1

Criza refugiaþilor din Europa reprezintã cel mai mare aflux de cetãþeni strãini
care au pãtruns pe teritoriul UE provenind din state din afara continentului ºi,
totodatã, însumeazã cea mai mare crizã de migraþie din ultimii ani de pe teritoriul
european. În ceea ce priveºte refugiaþii sirieni, majoritatea dintre aceºtia se aflã
pe teritoriul Turciei, Iordaniei ºi Libanului: peste 4 milioane.

Conform secretarului de stat american, John Kerry, criza refugiaþilor repre-
zintã o problemã de ordin mondial. În acest sens, oficialul american a dorit sã
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reliefeze cã evenimentele recente nu vizeazã doar Europa, Orientul Mijlociu ºi
þãrile din regiune, ci întreaga lume este afectatã.2 Prin declaraþiile sale, John
Kerry subliniazã importanþa conºtientizãrii gravitãþii elementelor din Orientul
Mijlociu care au cauzat crearea valului de imigranþi înspre Europa ºi, totodatã,
necesitatea ca remedierea acestei crize sã fie asumatã de cãtre toate þãrile capabile
sã reglementeze acest conflict, nu doar acelea afectate în mod direct.3

În cadrul unui comunicat de presã al Comisiei Europene din 29 ianuarie 2016,
a fost prezentat stadiul îndeplinirii mãsurilor de gestionare a crizei refugiaþilor.
Comisia Europeanã se implicã în identificarea unor soluþii adecvate la criza refu-
giaþilor, prin creionarea unui rãspuns uniformizat la aceastã situaþie la nivel
european.4

Astfel, în anul 2015 a fost stabilitã o Agendã europeanã privind migraþia,
precum ºi un set de acþiuni ce necesitã a fi întreprinse pentru a duce la îndeplinire
prevederile Agendei menþionate: „Returnarea migranþilor în situaþie neregula-
mentarã care nu au drept de ºedere în UE în þãrile lor de origine, cu respectarea
deplinã a principiului nereturnãrii, este o parte esenþialã a eforturilor cuprinzã-
toare ale UE de a gãsi soluþii la problema migraþiei ºi, în special, de a reduce mi-
graþia neregulamentarã. Agenda europeanã privind migraþia, adoptatã de Comisia
Europeanã la 13 mai 2015, a subliniat cã unul dintre stimulentele pentru migraþia
neregulamentarã este cunoaºterea faptului cã sistemul UE de returnare a migran-
þilor în situaþie neregulamentarã nu este suficient de eficace.“5

Astfel, conform documentelor oficiale ale Comisiei Europene, „Consiliul
European a invitat Comisia „sã instituie un program european de returnare spe-
cific“. Prezentul plan de acþiune al UE privind returnarea rãspunde la aceastã so-
licitare prin definirea mãsurilor imediate ºi pe termen mediu care urmeazã sã fie
luate pentru a spori eficacitatea sistemului UE în materie de returnare. Planul de
acþiune urmãreºte sã valorifice la maximum impactul acþiunilor care sunt deja
întreprinse ºi sã propunã iniþiative noi, pentru a utiliza pe deplin ºi, acolo unde
este necesar, pentru a consolida legislaþia UE. Scopul este acela de a realiza un
cadru coerent de acþiune, care sã fie susþinut de o strânsã cooperare operaþionalã
între statele membre, agenþiile UE ºi þãrile de origine ale migranþilor. Planul de
acþiune recunoaºte rolul-cheie ºi responsabilitatea statelor membre în punerea în
aplicare a politicii UE în materie de returnare ºi dezvoltã conceptul de interacþiune
mai intensã în domeniul returnãrii între statele membre ºi agenþiile UE, care
oferã un sprijin semnificativ.“6
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Politica UE în materie de returnare trebuie sã se ralieze politicii de respectare
a drepturilor omului, pentru a nu aduce atingere drepturilor fundamentale ale mi-
granþilor. O atenþie deosebitã a fost acordatã acestui aspect esenþial: „Toate acþi-
unile prevãzute în prezenta comunicare vor trebui puse în aplicare în conformitate
cu standardele internaþionale din domeniul drepturilor omului, în special Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenþia europeanã pentru apã-
rarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, Convenþia ONU din 1951
privind statutul refugiaþilor ºi Protocolul din 1967 la aceasta, precum ºi cu prin-
cipiul nereturnãrii, garantat de legislaþia UE aplicabilã. Directiva UE privind re-
turnarea prevede garanþii juridice specifice pentru a se asigura protecþia eficace
a drepturilor persoanelor returnate în cadrul întregului proces de returnare.“7

Mãsurile statuate în documentele Comisiei Europene în scopul unei mai bune
funcþionãri a politicii de returnare cuprind8:

– Consolidarea returnãrii voluntare;
– Asigurarea respectãrii mai stricte a normelor UE;
– Îmbunãtãþirea schimbului de informaþii pentru executarea forþatã a returnãrii;
– Consolidarea rolului ºi a mandatului Frontex;
– Un sistem integrat de gestionare a returnãrii;
– Consolidarea cooperãrii în materie de readmisie cu þãrile de origine ºi de

tranzit.
În mai 2015, Comisia Europeanã a propus o schemã comunã a UE de relocare

a refugiaþilor, adoptatã de Consiliu în iulie 2015. Programul de relocare conferã
modalitãþi legale ºi sigure de acces pe teritoriul UE, în scopul evitãrii conexiunii
refugiaþilor cu reþelele de criminalitate organizatã ori de trafic de persoane.
Schema, finanþatã din bugetul Uniunii Europene, îºi propune sã furnizeze pro-
tecþie internaþionalã unui numãr de 22000 de persoane din state non-membre UE
relocate în þãri ale Uniunii.9

Totodatã, prin intermediul acordului de limitare a fluxului de migranþi dintre
Uniunea Europeanã ºi Turcia din 18 martie 2016 s-a agreat ca pentru fiecare
cetãþean sirian returnat de pe teritoriul insulelor greceºti, un cetãþean sirian sã fie
relocat în UE direct din Turcia. Acest mecanism 1:1 îºi propune sã înlocuiascã
fluxurile iregulare de migranþi ce traverseazã Marea Egee în condiþii improprii
ºi de securitate scãzutã prin crearea unui proces de relocare organizat ºi în condiþii
de legalitate.10

Thomas de Maiziere, ministrul german de Interne, a apreciat cã, dacã numãrul
de migranþi va creºte, este necesarã identificarea unor „soluþii în eventualitatea
unor rute alternative, de exemplu cele prin Libia ºi Italia“.11 În acest sens, acesta
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a afirmat cã un acord similar celui semnat între UE ºi Turcia ar putea fi negociat
cu statele din Africa de Nord.12

Cancelarul german Angela Merkel este unul dintre liderii politici europeni cu
cea mai mare vizibilitate în ceea ce priveºte implicarea în criza refugiaþilor.
Conform Business Magazin, „Europenii, în frunte cu cancelarul german Angela
Merkel, au fost supuºi unor presiuni puternice în gestionarea celui mai mare
aflux de oameni de la al doilea rãzboi mondial încoace, cei mai mulþi prezenþi
deja în Germania, unde Merkel depune eforturi importante în vederea unui acord
cu turcii. Criza a fost exploatatã de cãtre opoziþii populiste ºi a ridicat unele þãri
împotriva altora, afectând totodatã ideea frontierelor deschise, atât de preþuitã de
cãtre membrii Uniunii.“13

În cadrul unei conferinþe de presã, aceasta a declarat cã Uniunea Europeanã
ar fi dispusã sã ofere favoruri de ordin comercial statelor care ar gãzdui refugiaþi
sirieni: „UE va face orice pentru a îmbunãtãþi condiþiile de export pentru acele
þãri, ia în considerare inclusiv oferirea de favoruri comerciale“14. În Germania,
în anul 2015, au sosit 1.1 milioane de migranþi.15

În ceea ce priveºte modalitatea în care criza refugiaþilor afecteazã Europa,
îngrijorãrile cele mai frecvente sunt cele legate de securitate ºi de capacitatea
þãrilor de a face faþã afluxului de migranþi. Astfel, posibilitatea pãtrunderii pe
teritoriul european, odatã cu valul de refugiaþi, a unor persoane cu caracter in-
fracþional ori care au intenþii de afectare a siguranþei naþionale a statelor europene
genereazã dezbateri intense. În acest sens, existã propuneri de închidere a fron-
tierelor anumitor state ori de limitare a numãrului de refugiaþi ce pãtrund pe teri-
toriile statelor respective.16

Revista Business Magazin a fãcut o retrospectivã a crizei refugiaþilor de la ni-
velul anului 2015: „În condiþiile uriaºului aflux de oameni, Uniunea Europeanã
a stabilit la un summit din luna septembrie redistribuirea obligatorie a refugia-
þilor în statele membre. Potrivit planului CE, Germania ºi Franþa urmeazã sã
accepte cele mai multe persoane, 31.443 ºi 24.031. Spania, Polonia ºi Olanda
sunt urmãtoarele, cu 14.931, 9.287 ºi 7.214 de azilanþi. Sistemul obligatoriu de
cote, contestat de unele state, precum Ungaria, are drept criterii populaþia, eco-
nomia, ºomajul ºi acceptarea în trecut a unor refugiaþi de cãtre statele membre.
România, care s-a opus cotelor obligatorii, urmeazã sã gãzduiascã 6.351 de
azilanþi.“17

Prin apartenenþa la Uniunea Europeanã, statele membre au parte atât de bene-
ficii, însã trebuie sã îºi asume ºi o serie de obligaþii aferente. Totuºi, în statele
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membre ale Uniunii existã critici referitoare la impunerea unor mãsuri de cãtre
unele state în detrimentul altora, invocând încãlcarea principiului solidaritãþii,
mai ales în ceea ce priveºte gãzduirea pe teritoriul acestora a unor cote obligatorii
de migranþi.18

În acest sens, în România au existat dezbateri intense cu privire la mãsurile
adoptate în cadrul Uniunii Europene în ceea ce priveºte criza refugiaþilor. Renate
Weber, membrã a grupului ALDE, a declarat cã „trebuie sã ne întrebãm foarte
serios în ce mãsurã suntem dornici sã avem doar avantaje din apartenenþa la
Uniunea Europeanã sau sã ne asumãm ºi obligaþiile care derivã din aceastã
apartenenþã.“19

Totodatã, Cristian Preda, afiliat PPE în Parlamentul European, a declarat cã
„ar fi o eroare ca România sã fie împotriva curentului european pe aceastã
temã“20, iar Norica Nicolai, vicepreºedinte al grupului ALDE, a declarat urmã-
toarele: „România nu poate fi forþatã sã ia acest numãr de migranþi ºi cred cã
trebuie sã ia migranþi doar în limitele în care poate asigura condiþii decente pentru
a furniza un ajutor umanitar corect, conform standardelor internaþionale. Trebuie
fãcutã mai întâi o analizã foarte serioasã în România cu privire la capacitatea
noastrã de a gãzdui migranþi.“21

Cãtãlin Ivan, afiliat grupului S&D, a apreciat cã „trebuie sã fim solidari, însã
argumentele pentru cote voluntare vor fi expuse de delegatul României la JAI,
care va avansa ºi cifra de refugiaþi pe care România poate sã-i primeascã, iar
Bruxelles-ul nu poate decât sã o accepte“.22 În contrast, Monica Macovei, afiliatã
grupului PPE, susþine politica UE în ceea ce priveºte criza refugiaþilor, afirmând
urmãtoarele: „Am intrat în Europa, asta înseamnã cã avem ºi obligaþii, ºi drep-
turi. România va primi bani. Între 2014-2016, existã prevãzut un miliard de euro
pentru þãrile care iau refugiaþi, tocmai pentru a nu fi ceva împovãrãtor, mai ales
cã este crizã economicã încã în multe þãri. Deci, vom crea ºi locuri de muncã“23.

Statele europene se raporteazã ºi acþioneazã diferit în ceea ce priveºte proble-
matica crizei refugiaþilor. În acest sens, amintim decizia statelor baltice de a-ºi
construi graniþe ºi garduri la frontierele estice.24 Adoptarea acestei hotãrâri a fost
cauzatã de îngrijorarea cã „regiunea balticã ar putea deveni un nou punct de in-
trare pentru refugiaþi pe mãsurã ce rutele de migraþie prin Balcani devin tot mai
greu accesibile“25.

Criza refugiaþilor poate deveni din ce în ce mai accentuatã ca urmare a aten-
tatelor teroriste de la Paris, Bruxelles, Londra din 2015, 2016, 2017. Aceste
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evenimente au sporit îngrijorarea statelor europene cã, prin intermediul valurilor
de migranþi, pot pãtrunde pe teritoriul UE persoane aparþinând unor organizaþii
teroriste, afiliate unor asemenea grupãri ori cu ideologii extremist-teroriste.

Putem statua astfel cã subiectul crizei refugiaþilor este o consecinþã a societãþii
globalizate, reprezentând una dintre provocãrile majore ale acestui fenomen.
Astfel, rãzboiul, insecuritatea individualã, sãrãcia ºi, respectiv, lipsa stabilitãþii
economice în statele lumii a treia favorizeazã migrarea anumitor societãþi spre
alte teritorii, graniþele teritoriale ºi culturale devenind astfel difuze. În prezent,
aceste modificãri societale sunt inevitabile, iar statele nu pot conduce o politicã
de izolare. Totuºi, ele includ provocãri deosebite, iar statele Uniunii Europene
trebuie sã se adapteze rapid la aceste modificãri pentru a reuºi sã gestioneze efi-
cient criza cu care se confruntã continentul european în momentul de faþã. Una
dintre provocãrile esenþiale în abordarea acestei problematici o reprezintã adop-
tarea unor mãsuri eficiente în ceea ce priveºte situaþia refugiaþilor, însã întreprin-
derea acestui demers trebuie realizatã cu respectarea drepturilor fundamentale
ale omului.

Dreptul la liberã circulaþie

Dreptul la liberã circulaþie este reglementat în Constituþia României la art. 25:
aliniatul 1 stipuleazã cã „Dreptul la liberã circulaþie, în þarã ºi în strãinãtate, este
garantat. Legea stabileºte condiþiile exercitãrii acestui drept“26, de vreme ce
aliniatul 2 completeazã prin urmãtoarea prevedere: „fiecãrui cetãþean îi este asi-
gurat dreptul de a-ºi stabili domiciliul sau reºedinþa în orice localitate din þarã,
de a emigra, precum ºi de a reveni în þarã.“27

Totodatã, în cadrul Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului, art. 13, regã-
sim statuat: „Orice persoanã are dreptul de a circula în mod liber ºi de a-ºi alege
reºedinþa în interiorul graniþelor unui stat. Orice persoanã are dreptul de a pãrãsi
orice þarã, inclusiv a sa, ºi de a reveni în þara sa.“28 Declaraþia Universalã a Drep-
turilor Omului reprezintã „primul document internaþional care enunþã în mod
solemn drepturile ºi libertãþile fundamentale garantat oricãrei fiinþe umane“.29

Carta Drepturilor Fundamentale, document ce „recunoaºte o serie de drepturi
personale, civile, politice, economice ºi sociale ale cetãþenilor UE ºi ale reziden-
þilor de pe teritoriul Uniunii ºi le înscrie în legislaþia europeanã“30 ºi care are
forþã juridicã obligatorie ca cea a tratatelor, cuprinde la capitolul V, „drepturile
cetãþenilor“, prevederi privind libertatea de circulaþie ºi de ºedere.

În cadrul Protocolului 4 la Convenþia pentru apãrarea Drepturilor Omului ºi
a Libertãþilor fundamentale, recunoscând anumite drepturi ºi libertãþi, altele
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decât cele care figureazã deja în Convenþie ºi în primul Protocol adiþional la
Convenþie31, regãsim urmãtoarele prevederi privind libertatea de circulaþie:

„1. Oricine se gãseºte în mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul sã circule
în mod liber ºi sã-ºi aleagã în mod liber reºedinþa sa.

2. Orice persoanã este liberã sã pãrãseascã orice þarã, inclusiv pe a sa.
3. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât

acelea care, prevãzute de lege, constituie mãsuri necesare într-o societate demo-
craticã pentru securitatea naþionalã, siguranþa publicã, menþinerea ordinii publice,
prevenirea faptelor penale, protecþia sãnãtãþii sau a moralei, ori pentru protejarea
drepturilor ºi libertãþilor altora.

4. În anumite zone determinate, drepturile recunoscute în paragraful 1 pot face
obiectul unor restrângeri care, prevãzute de lege, sunt justificate de interesul
public într-o societate democraticã.“32

Când vorbim de dreptul la liberã circulaþie, trebuie sã luãm în calcul cele douã
faþete ale sale:

a. Dreptul la libera circulaþie pe teritoriul propriului stat;
b. Dreptul la libera circulaþie pe teritoriul altor state.
În ceea ce priveºte libera circulaþie pe teritoriul propriului stat, cetãþenii

României au dreptul de a circula nestânjenit pe teritoriul þãrii ºi de a-ºi stabili
reºedinþa oriunde doresc.

Referitor la libera circulaþie pe teritoriul altor state, legea afirmã cã orice cetã-
þean este liber de a pãrãsi orice stat, inclusiv cel propriu. Totodatã, dacã se aflã
legal pe teritoriul unui stat, are dreptul de a circula liber între graniþele acestuia
ºi de a-ºi stabili reºedinþa pe teritoriul acestuia.

Dreptul la liberã circulaþie reprezintã un drept civil. Când vorbim de drepturile
civile, în doctrinã se precizeazã cã „drepturile civile, drepturi subiective indivi-
duale, sunt inerente fiinþei ºi naturii umane, însoþind individul din momentul
naºterii, iar dupã unii autori chiar din momentul concepþiei, ºi pânã la moarte. Se
considerã, totodatã, cã unele drepturi civile produc efecte juridice ºi dupã moarte.
Drepturile civile sunt drepturi opozabile tuturor indivizilor, atât cetãþeni, cât ºi
strãini.“33

Când vorbim despre dreptul la liberã circulaþie trebuie sã amintim ºi despre insti-
tuþia expulzãrii. În cadrul Protocolului 4 la Convenþia pentru apãrarea Drepturilor
Omului ºi a Libertãþilor fundamentale, recunoscând anumite drepturi ºi libertãþi,
altele decât cele care figureazã deja în Convenþie ºi în primul Protocol adiþional
la Convenþie este reglementatã interzicerea expulzãrii propriilor cetãþeni:

„1. Nimeni nu poate fi expulzat, printr-o mãsurã individualã sau colectivã,
de pe teritoriul statului al cãrui cetãþean este.
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2. Nimeni nu poate fi privat de dreptul de a intra pe teritoriul statului al cãrui
cetãþean este.“34

Totodatã, protocolul menþionat stipuleazã cã „expulzãrile colective de strãini
sunt interzise.“35

Protocolul 7 la Convenþia pentru apãrarea Drepturilor Omului ºi a Libertãþilor
fundamentale introduce o serie de garanþii procedurale în cazul expulzãrilor de
strãini, respectiv:

„1. Un strãin care îºi are reºedinþa în mod legal pe teritoriul unui stat nu poate
fi expulzat decât în temeiul executãrii unei hotãrâri luate conform legii, iar el
trebuie sã poatã:

a. sã prezinte motivele care pledeazã împotriva expulzãrii sale;
b. sã cearã examinarea cazului sãu; ºi
c. sã cearã sã fie reprezentat în acest scop în faþa autoritãþilor competente sau

a uneia ori a mai multor persoane desemnate de cãtre aceastã autoritate.
2. Un strãin poate fi expulzat înainte de exercitarea drepturilor enumerate în

paragrafele articolului precedent atunci când expulzarea este necesarã în interesul
ordinii publice sau se întemeiazã pe motive de securitate naþionalã“.36

În acest sens, criza refugiaþilor reprezintã o provocare la adresa dreptului la
liberã circulaþie a indivizilor. Uniunea Europeanã, prin mãsurile pe care le adoptã
în scopul gestionãrii crizei, trebuie sã þinã cont de libertatea de circulaþie a indi-
vizilor, de libertatea de a emigra ºi a-ºi stabili domiciliul pe teritoriul altor state
ºi de faptul cã acestea sunt drepturi inerente individului.

Totodatã, existã însã o faþetã a limitãrii dreptului la liberã circulaþie de care
oficialii Uniunii sunt nevoiþi sã þinã cont, fãrã însã a face abuz de aceste preroga-
tive. Ne referim în acest sens la restrângerea acestui drept pentru motive de sigu-
ranþã naþionalã, siguranþã publicã, menþinerea ordinii publice, prevenirea faptelor
penale. Este însã dificil de apreciat unde se situeazã graniþa dintre dreptul la liberã
circulaþie ºi interzicerea acestuia, iar acest aspect va continua sã fie o provocare
pentru Uniunea Europeanã ºi statele membre.

Libertatea religiei

Concomitent cu afectarea dreptului de liberã circulaþie, când discutãm despre
criza refugiaþilor trebuie sã luãm în considerare ºi alte drepturi ºi libertãþi funda-
mentale ale individului, precum libertatea de gândire, conºtiinþã ºi religie ori
dreptul la nediscriminare.

Libertatea de gândire, conºtiinþã ºi religie presupune „dreptul fiecãrei persoane
de a avea sau a adera la o anumitã religie, de a avea opinii ºi convingeri, în di-
mensiunea sa individualã, dar ºi dreptul de a exprima religia, opiniile, convin-
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gerile, pe plan social.“37 Astfel, aceastã libertate are scopul de a proteja „dome-
niul convingerilor personale ºi al credinþelor religioase“38 ºi, totodatã, de a apãra
„actele intim legate de aceste comportamente, cum sunt actele de cult ºi
devoþiune, ca aspecte practice ale unei religii sau ale unor convingeri, sub forme
general recunoscute“39.

Indiferent de modul în care este formulatã, sub formã de drept sau libertate,
aceastã prevedere „presupune respectarea diversitãþii convingerilor de cãtre autori-
tãþile publice, pentru a garanta persoanei o perfectã independenþã spiritualã“40.
În ceea ce priveºte libertatea religiei, Curtea Europeanã „a subliniat mãsura im-
portantã în care aceasta contribuie la pluralismul inerent al unei societãþi demo-
cratice“41.

Religia poate juca rolul de factor destabilizator întrucât „pe lângã factorii po-
litic, economic, militar ºi social, ºi cel religios a jucat un rol esenþial în actuala
configuraþie a mediului global de securitate. Dacã acþiunile unor factori precum
cel politic, cel economic ºi cel militar se pot cuantifica destul de uºor, factorul
religios este cel care ridicã probleme, fiind dificil de cuantificat tocmai datoritã
caracterului sãu dat de totalitatea ideilor, mentalitãþii ºi filozofiilor aparþinând
unor culturi ºi civilizaþii diferite“.42

În ceea ce priveºte originea conflictelor religioase, de cele mai multe ori ele
sunt determinate de sãrãcie, „la care se adaugã, în mod obligatoriu, nivelul redus
al educaþiei ºi suprapopularea“43. Aceste conflicte „au un puternic fundament
emoþional ºi sunt influenþate de numeroºi factori care trebuie identificaþi, cât se
poate de repede, pentru o mai bunã abordare în soluþionarea lor“44.

Când vorbim despre libertatea religiei, aceasta „implicã dreptul de a adera
sau nu la o religie, de a o practica sau de a o respinge, precum ºi dreptul de a o
schimba“.45 Astfel, putem afirma cã are o dimensiune „spiritual-religioasã“.46

În cadrul Convenþiei Europene pentru apãrarea Drepturilor Omului ºi a Liber-
tãþilor fundamentale, libertatea de gândire, de conºtiinþã ºi de religie este regle-
mentatã astfel: „Orice persoanã are dreptul la libertate de gândire, de conºtiinþã
ºi de religie; acest drept include libertatea de a-ºi schimba religia sau convingerile,
precum ºi libertatea de a-ºi manifesta religia sau convingerea în mod individual
sau colectiv, în public sau în particular, prin cult, învãþãmânt, practici ºi îndepli-
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nirea ritualurilor.“47 Totodatã, în Convenþie se stipuleazã cã „Libertatea de a-ºi
manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altor restrângeri decât
cele prevãzute de lege care, într-o societate democraticã, constituie mãsuri
necesare pentru siguranþa publicã, protecþia ordinii, a sãnãtãþii, a moralei publice,
a drepturilor ºi a libertãþilor altora.“48

Convenþia se bazeazã pe principiul proporþionalitãþii, care este ºi temã recu-
rentã a interpretãrii documentului. În acest sens, Convenþia încearcã sã identifice
balanþa între respectarea ºi îndeplinirea interesului general al comunitãþii ºi ne-
cesitatea protejãrii drepturilor fundamentale ale indivizilor. Dobândirea acestui
echilibru se bazeazã astfel pe proporþionalitate. Existenþa acestui principiu este
cel mai bine reliefatã în domenii în care Convenþia permite restricþii explicite
asupra unor drepturi ºi libertãþi.49

Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului reglementeazã libertatea gândirii,
de conºtiinþã ºi religie astfel: „Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de con-
ºtiinþã ºi religie; acest drept include libertatea de a-ºi schimba religia sau convin-
gerea, precum ºi libertatea de a-ºi manifesta religia sau convingerea, singur sau
împreunã cu alþii, atât în mod public, cât ºi privat, prin învãþãturã, practici reli-
gioase, cult ºi îndeplinirea riturilor.“50

Similar cu dreptul la liberã circulaþie, libertatea religiei se desfãºoarã pe douã
paliere51:

a. Manifestarea interioarã, respectiv credinþa indivizilor;
b. Manifestarea exterioarã, respectiv modalitatea în care indivizii pun în prac-

ticã religia adoptatã; aceasta poate fi, la rândul sãu, individualã sau colectivã.
Astfel, libertatea religiei implicã dreptul indivizilor de a avea sau nu o cre-

dinþã, ori de a o schimba dacã doresc fãrã nici o repercusiune ºi fãrã a fi supuºi
vreunei constrângeri. Totodatã, include dreptul indivizilor de a-ºi manifesta cre-
dinþa respectivã, în mod individual sau colectiv. Acest aspect este însã supus
unor excepþii, precum situaþia în care manifestarea credinþei poate aduce atingere
ordinii publice, siguranþei etc.52

Conform lui Corneliu Bîrsan, când vorbim de libertatea de gândire, conºtiinþã
ºi religie „privite din punct de vedere al caracterului lor intern, aceste drepturi
apar ca absolute, deoarece, câtã vreme ele se concretizeazã în concepþii ºi idei
care nu se exteriorizeazã, suntem în prezenþa unor drepturi ce nu pot aduce atin-
geri ordinii publice. În momentul când ele se exprimã prin acte exterioare, adicã
individul înþelege sã-ºi manifeste convingerile sau/ºi religia sa, drepturile în dis-
cuþie devin fapte sociale, astfel cã se impune organizarea exercitãrii lor de cãtre
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autoritãþile statale. Din acest moment statul, ca organizator al vieþii întregii so-
cietãþi, poate interveni în a limita exerciþiul lor“.53

Libertatea de gândire, conºtiinþã ºi religie face parte din categoria drepturilor
politice. Acestea „reprezintã o categorie aparte de drepturi pentru cã presupun
atât o dimensiune individualã, cât ºi un anumit grad de intervenþie din partea sta-
tului.“54

Astfel, „privite din punctul de vedere al caracterului lor intern, aceste drepturi
apar într-adevãr ca absolute ºi nu acceptã derogãri, deoarece câtã vreme ele nu
se concretizeazã în concepþii sau idei care nu se exteriorizeazã, ne aflãm în pre-
zenþa unor libertãþi care nu aduc atingere ordinii publice. Din momentul în care
individul înþelege sã-ºi manifeste convingerile sau religia prin acte exterioare,
drepturile menþionate devin fapte sociale, iar statul dobândeºte, la rândul sãu,
dreptul de a organiza exercitarea lor ºi de a impune, cu titlu de excepþie, anumite
limitãri.“55

Diversitatea religioasã joacã un rol important în dezvoltarea societãþilor.
Astfel, „gestionarea diversitãþii culturale ºi religioase înseamnã recunoaºterea
contribuþiei acestei diversitãþi la viaþa socialã. Ignorarea sa ar lipsi societatea de
resurse utile pentru democraþie“56.

În acest sens, rezultã cã libertatea religiei prezintã, la rândul sãu, provocãri în
cadrul procesului de gestionare a crizei refugiaþilor. În contextul ameninþãrii
teroriste din ce în ce mai pronunþate ºi a atentatelor produse la nivel global, statele
din Uniune sunt reticente în ceea ce priveºte manifestarea exterioarã a libertãþii
religiei, respectiv modalitatea prin care indivizii îºi manifestã credinþa.

Astfel, aspectul cel mai îngrijorãtor în ceea ce priveºte deplasarea refugiaþilor
ºi stabilirea acestora pe teritoriul UE îl reprezintã posibilitatea ca, printre aceºtia,
sã pãtrundã pe teritoriul european indivizi îndoctrinaþi ideologic cu concepte
fundamentalist-islamice, adepþi ai extremismului religios, afiliaþi ori membri ai
unor organizaþii teroriste. Totuºi, deºi acest pericol existã, dreptul la libertatea
religiei nu poate fi îngrãdit, refugiaþii având aceleaºi drepturi de a-ºi pãstra ºi
practica credinþa precum cetãþenii Uniunii.

În acest sens, în ultima perioadã s-a constatat „o creºtere semnificativã a nu-
mãrului de acte de intoleranþã ºi discriminare pe motive religioase, ilustrate de
violenþã ºi atacuri teroriste în diferite þãri din lume, Uniunea Europeanã rãmânând
în continuare angajatã în direcþia promovãrii ºi protecþiei libertãþii de gândire, de
conºtiinþã ºi a libertãþii religioase ºi de credinþã“57.

Totodatã, deºi violenþele recente la nivelul Europei genereazã scepticism în
ceea ce priveºte multiculturalismul, statele trebuie sã acorde, cu atât mai mult în
acest context, o importanþã sporitã „promovãrii libertãþii de religie ºi credinþã în
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vederea asigurãrii unui climat de pace ºi securitate în comunitãþile multi-culturale
ºi multi-religioase“58.

În ceea ce priveºte discriminarea pe motive religioase, aceasta „creeazã
serioase preocupãri de mai mult timp, practic în toate regiunile globului, iar
persoanele care aparþin anumitor comunitãþi religioase continuã sã fie o þintã în
numeroase þãri“59. Mai mult decât atât, „legislaþia în materie de defãimare a reli-
giilor a fost utilizatã adesea pentru aplicarea unui tratament incorect minoritãþilor
religioase ºi pentru limitarea libertãþii de opinie ºi de exprimare, precum ºi a
libertãþii religioase ºi de credinþã, care sunt intrinsec legate“60.

În vederea adaptãrii la societatea globalizatã, indivizii trebuie sã îºi depãºeascã
pãrerile preconcepute în ceea ce priveºte faptul cã „religia este o sursã de con-
flicte armate“61. Pentru a face faþã schimbãrilor sociale ºi culturale „libertatea de
religie ºi credinþã, toleranþa ºi dialogul interreligios joacã un rol esenþial în con-
solidarea pluralismului ºi a societãþilor democratice“62.

Deºi globalizarea poate avea ca efect multiplicarea conflictelor de naturã
etnicã ºi religioasã, „afirmarea unei identitãþi religioase într-o „Europã a naþiunilor“
reprezintã un element fundamental al instaurãrii unei alte faþete a securitãþii,
complementarã securitãþii sociale, culturale ºi economice“63. Astfel, accentul
trebuie pus pe „procesele de afirmare a identitãþilor individuale“64, astfel încât
indivizii sã se simtã integraþi în societatea în care trãiesc. Acest proces conduce
la „întãrirea unitãþii de voinþã ºi acþiune a comunitãþii sociale ºi descurajeazã
fenomenele de înstrãinare care stau la baza a numeroase forme de comportament
antisocial“65.

Dreptul la nediscriminare

Tot din categoria drepturilor politice face parte ºi dreptul la nediscriminare,
care presupune ca „indivizilor egali sã le fie rezervat un tratament egal ºi implicã
existenþa unei norme ce prescrie egalitatea de tratament“.66 Dreptul la nediscri-
minare implicã stabilirea egalitãþii atât în fapt cât ºi în lege.67

Între dreptul la nediscriminare ºi principiul „egalitãþii în drepturi“ existã o
legãturã strânsã: „principiul egalitãþii este cel care impune ca situaþiile egale sã
fie tratate de o manierã egalã ºi ca situaþiile inegale sã fie gestionate în maniere
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diferite“68. În acest sens, este evidenþiat faptul cã „dreptul de a nu fi supus discri-
minãrii decurge din principiul general care consacrã egalitatea tuturor fiinþelor
umane“69. Totodatã, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului „s-a pronunþat fãrã
ambiguitãþi, transformând obligaþia negativã de a nu discrimina într-o obligaþie
pozitivã, care sã aibã drept finalitate egalitatea de tratament“70.

Dreptul la nediscriminare este un principiu relevant atât pentru indivizi, cât
ºi pentru grupuri. Discriminarea poate fi definitã ca orice distincþie, excluziune,
restricþie sau preferinþã bazatã pe rasã, culoare, sex, religie, descendenþã ori ori-
gine etnicã sau naþionalã care are ca scop ori ca efect împiedicarea recunoaºterii
ori exercitãrii drepturilor omului ori libertãþilor fundamentale în domeniul politic,
economic, social, cultural, ori orice alt câmp al vieþii publice.71

Conform lui Corneliu Bîrsan, „Acest principiu presupune aplicarea unui tra-
tament egal tuturor indivizilor care sunt egali în drepturi. Conceput astfel, princi-
piul nediscriminãrii apare ca o formã modernã ºi perfecþionatã a principiului
egalitãþii tuturor în faþa legii“72.

Toate persoanele sunt egale în faþa legii ºi, astfel, legislaþia trebuie sã interzicã
orice formã de discriminare pe bazã de rasã, culoare, sex, limbã, religie, înclina-
þie politicã, origine socialã ori naþionalã, locul naºterii ori alte criterii. În acest
sens, ONU a stipulat cã dreptul la nediscriminare reprezintã un principiu de bazã
ºi general al protecþiei drepturilor omului.73

Acest drept este stipulat în Constituþia României la art. 16, intitulat Egalitatea
în drepturi. Conform prevederilor acestui articol, „Cetãþenii sunt egali în faþa
legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.“74, iar „Nimeni
nu este mai presus de lege.“75 Totodatã, acelaºi articol prevede cã „Funcþiile ºi
demnitãþile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiþiile legii, de pers-
oanele care au cetãþenia românã ºi domiciliul în þarã. Statul român garanteazã
egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi pentru ocuparea acestor funcþii ºi
demnitãþi“76, iar „În condiþiile aderãrii României la Uniunea Europeanã, cetãþenii
Uniunii care îndeplinesc cerinþele legii organice au dreptul de a alege ºi de a fi
aleºi în autoritãþile administraþiei publice locale.“77

Convenþia Europeanã pentru apãrarea Drepturilor Omului ºi a Libertãþilor
fundamentale reglementeazã ºi ea interzicerea discriminãrii, prin urmãtoarea
prevedere: „Exercitarea drepturilor ºi libertãþilor recunoscute de prezenta Con-
venþie trebuie sã fie asiguratã fãrã nici o deosebire bazatã, în special, pe sex, rasã,
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culoare, limbã, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naþionalã sau so-
cialã, apartenenþã la o minoritate naþionalã, avere, naºtere sau orice altã situaþie.“78

Principiul proporþionalitãþii, care este recurent în textul Convenþiei, este
existent ºi în ceea ce priveºte interzicerea discriminãrii. Astfel, pentru ca dreptul
la nediscriminare sã fie respectat, nu trebuie sã existe o relaþie rezonabilã de pro-
porþionalitate între mijloacele folosite ºi scopul presupus a fi urmãrit.79

În cadrul Convenþiei Europene, interzicerea discriminãrii are însã un caracter
limitat, întrucât „priveºte doar drepturile ºi libertãþile garantate prin Convenþia
Europeanã“80. Astfel, ne raliem opiniei conform cãreia „acest text nu acoperã
ansamblul vieþii sociale“81.

Protocolul nr. 12 la Convenþia pentru apãrarea Drepturilor Omului ºi a Liber-
tãþilor fundamentale82 reglementeazã interzicerea generalã a discriminãrii, astfel:
„Exercitarea oricãrui drept prevãzut de lege trebuie sã fie asiguratã fãrã nici o
discriminare bazatã, în special, pe sex, pe rasã, culoare, limbã, religie, opinii po-
litice sau orice alte opinii, origine naþionalã sau socialã, apartenenþa la o mino-
ritate naþionalã, avere, naºtere sau oricare altã situaþie.“83 Totodatã, afirmã cã
„Nimeni nu va fi discriminat de o autoritate publicã pe baza oricãruia dintre mo-
tivele menþionate în paragraful 1.“84

Acest protocol a fost semnat în virtutea principiului fundamental conform
cãruia „toate persoanele sunt egale în faþa legii ºi au dreptul la o protecþie egalã
din partea legii.“85

Protocolul 12 aprofundeazã aspectele stipulate de articolul 14 al Convenþiei,
recunoscând dreptul la nediscriminare în multitudinea de drepturi garantate de
cãtre Convenþie. Enunþând o interdicþie generalã a discriminãrii, protocolul con-
duce la includerea dreptului la nediscriminare în categoria drepturilor sociale.
Astfel, acest drept se bucurã de o dublã protecþie.86

Prin intermediul acestui protocol, Convenþia surprinde egalitatea indivizilor
în faþa legii, statuând cã toate persoanele sunt egale în faþa legii ºi au dreptul la
protecþie egalã a acesteia. Sfera de aplicare a Protocolului o integreazã pe cea a
art. 14 al Convenþiei, consacrând principiul general al egalitãþi în faþa legii. Pro-
tocolul vizeazã legislaþia naþionalã a statelor, interzicând acestora sã adopte o
lege cu conþinut discriminatoriu.87
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Obligaþiile impuse statului prin Protocolul 12 sunt atât de naturã pozitivã, cât
ºi de naturã negativã. Obligaþia pozitivã este de a adopta mãsurile necesare astfel
încât sã se asigure exerciþiul egalitãþii de tratament. În ceea ce priveºte obligaþiile
negative, acestea constau în obligaþia de a nu discrimina ºi de a nu încãlca
dreptul la egalitate în faþa legii.88

Astfel, Protocolul 12 „instituie o clauzã generalã de nediscriminare“89. În
acest sens, indivizii pot invoca dreptul la nediscriminare „nu doar în raport cu
drepturile ºi libertãþile garantate în Convenþia Europeanã, ci faþã de toate drep-
turile „prevãzute de lege“, fãrã nici o deosebire fundamentatã pe sex, rasã, culoare,
limbã, religie ºi celelalte motive de nediscriminare prevãzute de Convenþia
Europeanã“90. Menþionãm în acest sens principala hotãrâre din jurisprudenþa
Curþii referitoare la aplicarea Protocolului 12, adoptatã în 22.12.2009 în cauza
„Sejdic ºi Finci contra Bosnia-Herþegovina“91, referitoare la „imposibilitatea –
stabilitã constituþional – pentru doi cetãþeni bosniaci de a-ºi prezenta candida-
turile la Camera popoarelor ºi respectiv la Preºedinþia colegialã a þãrii lor datoritã
apartenenþei lor etnice (rom, respectiv evreu)“92.

Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului stipuleazã, la articolul 1, cã „Toate
fiinþele umane se nasc libere ºi egale în demnitate ºi în drepturi.“93 Totodatã,
documentul continuã precizând cã „Fiecare om se poate prevala de toate dreptu-
rile ºi libertãþile proclamate în prezenta Declaraþie fãrã nici un fel de deosebire
ca, de pildã, deosebirea de rasã, culoare, sex, limbã, religie, opinie politicã sau
orice altã opinie, de origine naþionalã sau socialã, avere, naºtere sau orice alte
împrejurãri. În afarã de aceasta, nu se va face nici o deosebire dupã statutul politic,
juridic sau internaþional al þãrii sau al teritoriului de care þine o persoanã, fie cã
aceastã þarã sau teritoriu sunt independente, sub tutelã, neautonome sau supuse
vreunei alte limitãri de suveranitate.“94

Interzicerea discriminãrii este reluatã în declaraþia menþionatã, articolul 7 re-
glementând cã „Toþi oamenii sunt egali în faþa legii ºi au, fãrã nici o deosebire,
dreptul la o egalã protecþie a legii. Toþi oamenii au dreptul la o protecþie egalã
împotriva oricãrei discriminãri care ar viola prezenta Declaraþie ºi împotriva
oricãrei provocãri la o asemenea discriminare.“95

Conform celor expuse anterior, fiecare individ are dreptul la un tratament
nediscriminatoriu. Astfel, persoanele ce intrã pe teritoriul Uniunii Europene în
contextul crizei refugiaþilor trebuie sã beneficieze de respectarea drepturilor ºi
libertãþilor stabilite prin lege, fiind egale în faþa acesteia ºi având dreptul la
acelaºi grad de protecþie de cãtre lege precum cetãþenii Uniunii.
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Respectarea dreptului la nediscriminare este esenþialã ºi poate constitui o pro-
vocare pentru cetãþenii Uniunii datoritã faptului cã valul de refugiaþi cãtre UE
este cel mai numeros din ultimul timp. Astfel, cetãþenii europeni se vãd nevoiþi
sã se adapteze la convieþuirea cu indivizi de altã rasã, altã origine naþionalã ºi
socialã, altã credinþã. Totodatã, asistã la alocarea unor sume din bugetele de stat
ºi ale Uniunii în scopul gestionãrii crizei refugiaþilor ºi relocãrii acestora în dife-
rite þãri europene.

Chiar dacã acest fenomen prefigureazã o modificare esenþialã la nivel social,
precum ºi cultural ºi teritorial, cetãþenii europeni trebuie sã îl accepte ca o conse-
cinþã inevitabilã a globalizãrii, sã îºi modeleze comportamentul astfel încât sã
accepte ºi sã respecte multiculturalismul ºi implicaþiile pe care acesta le aduce.
Toþi cetãþenii sunt egali în faþa legii, fãrã deosebiri generate de apartenenþã teri-
torialã, religie ori minoritate naþionalã. Doar prin respectarea acestor drepturi ºi
libertãþi fundamentale Europa se va putea transforma ºi adapta pentru a face faþã
cu succes provocãrilor aduse de globalizare atât la adresa statelor-naþiune, cât ºi
la adresa cetãþenilor sãi.

Concluzii

Evenimentele recente ce au loc în lumea globalizatã, precum conflictele, vio-
lenþa, rãzboiul, conduc la miºcãri sociale ºi culturale. În acest sens, atât statele
naþiune, precum ºi organizaþiile internaþionale se vãd nevoite sã îºi concentreze
atenþia pe promovarea de politici sociale ºi pe dezvoltarea unui mediu intercultural
cu respectarea libertãþilor individuale ºi a drepturilor omului.

Prin articolul de faþã am adus în atenþie provocãrile la adresa drepturilor omului
în societatea globalizatã. Astfel, am tratat un fenomen actual, respectiv criza re-
fugiaþilor. Astfel, fenomenul crizei refugiaþilor a fost tratat din perspectiva a 3
drepturi ºi libertãþi fundamentale: dreptul la liberã circulaþie, libertatea religiei ºi
dreptul la nediscriminare.

Provocãrile la adresa refugiaþilor aduse de mediul globalizat constituie un
domeniu de actualitate ce necesitã înþelegere ºi tratare ºtiinþificã adecvatã. Prin
intermediul acestui articol au fost dezbãtute riscurile ºi provocãrile la adresa drep-
turilor omului în societatea globalizatã, cu aplicabilitate asupra crizei refugiaþilor.
Criza refugiaþilor reprezintã un fenomen de naturã politico-socialã iscat din cauza
încãlcãrii libertãþilor individuale în þãri din Africa ºi din Orientul Mijlociu,
precum ºi din cauza condiþiilor precare de trai din statele respective, caracterizate
de instabilitate economicã ºi conflicte armate. Întrucât traiul pe teritoriile men-
þionate a devenit din ce în ce mai greu ori chiar imposibil, populaþia a început sã
migreze, în special în þãri de pe continentul european.

În acest sens, statele europene se vãd obligate sã se confrunte cu cel mai mare
val de migraþie din ultimul timp de pe continent. Deºi acest fenomen a dobândit o
anvergurã neaºteptatã, statele europene nu pot rãmâne neutre ori neimplicate în
gestionarea problemei. Asta înseamnã sã accepte faptul cã Europa se aflã în plin
proces de transformare socialã ºi culturalã, sã contribuie la dezvoltarea continen-
tului într-un sens pozitiv ºi sã nu se opunã schimbãrii, care este, oricum, inevitabilã.
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În procesul de transformare a continentului european ºi de adaptare la fluc-
tuaþiile sociale ºi culturale, factorii politici trebuie sã þinã cont de drepturile ºi
libertãþile fundamentale ale indivizilor. Este necesar sã impunã ºi sã asigure res-
pectarea acestora, nu doar sã le reglementeze normativ. Totodatã, trebuie sã se
þinã cont de condiþiile necesar a fi îndeplinite pentru limitarea acestor drepturi,
respectiv: limitãrile sã fie stipulate legislativ, scopul limitãrilor sã fie legitim, iar
limitãrile sã fie necesare într-o societate democraticã. Totuºi, este importat de
menþionat cã aceste limitãri reprezintã situaþii excepþionale, regula fiind de res-
pectare a drepturilor omului.

În cadrul fenomenului refugiaþilor, dreptul la liberã circulaþie este adus implicit
în atenþia cititorului. Conform principiilor fundamentale ale drepturilor omului,
indivizii au dreptul sã circule nestingherit ºi sã-ºi stabileascã reºedinþa pe terito-
riul altor state, în condiþiile legii, bineînþeles cu respectarea normelor ce vizeazã
ordinea publicã, siguranþa naþionalã, bunele moravuri. Acest drept poate fi îngrãdit
doar în cazuri particular determinate.

Un alt drept fundamental este dreptul la nediscriminare. Conform acestuia,
indivizii nu pot fi discriminaþi pe bazã de rasã, sex, religie, culoare, origine ori
orice alt criteriu. Astfel, cetãþenii europeni trebuie sã dea dovadã de toleranþã în
ceea ce priveºte refugiaþii sosiþi de pe continentul african ºi sã nu realizeze nici
o formã de discriminare la adresa acestora.

Libertatea religiei este, la rândul ei, fundamentalã ºi intrinsecã individului.
Libertatea religiei include atât dreptul individului de a-ºi selecta credinþa, cât ºi
dreptul de a ºi-o manifesta. Manifestarea credinþei reprezintã una din princi-
palele probleme percepute de cetãþenii europeni în contextul crizei refugiaþilor.
Acest lucru este cauzat de posibilitatea ca, printre refugiaþi, sã se regãseascã
persoane cu înclinaþii teroriste, extremiste, membri ai unor organizaþii de aceastã
naturã ori simpatizanþi ai acestora. Aceste îngrijorãri sunt înteþite pe fondul aten-
tatelor teroriste recente efectuate în Paris, Bruxelles, Londra.

Aºa cum am menþionat anterior, documentele europene în materia drepturilor
omului pot exprima restrângeri ale unor drepturi ºi libertãþi doar dacã aceste res-
trângeri sunt necesare într-o societate democraticã. Totodatã, ele trebuie sã fie
proporþionale cu scopul urmãrit, iar scopul respectiv este necesar sã fie legitim.
Instituþiile cu responsabilitãþi în domeniul protecþiei drepturilor omului au sarcina
de a se asigura cã îºi ating scopul ºi obiectul existenþei. Astfel, ele nu au doar sar-
cina de a emite reglementãri în materie, ci trebuie sã se asigure cã aceste regle-
mentãri sunt respectate. Astfel, ele trebuie sã asigure protecþia drepturilor garan-
tate, care nu sunt astfel teoretice ºi iluzorii, ci practice ºi efective.96

Tratatele ºi reglementãrile în materia drepturilor omului au valoare mare în
momentul în care dispoziþiile lor sunt implementate în legislaþia naþionalã. De
cele mai multe ori, o decizie în acest domeniu este mai eficientã ºi convenabilã
dacã este exprimatã în cadrul instituþiilor naþionale decât în situaþia apelãrii la
procedurile internaþionale.
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Prezentul articol evidenþiazã provocãrile aduse de globalizare la adresa drep-
turilor omului, prin tratarea unui fenomen aflat în plinã desfãºurare ºi care se
preconizeazã a fi de lungã duratã, respectiv refugierea cetãþenilor de origine afri-
canã pe continentul european. Europa trebuie sã accepte cã se aflã în proces de
transformare socialã ºi culturalã ºi sã se pregãteascã pentru a face faþã schimbã-
rilor inevitabile.

În procedura de adaptare la noul context adus de societatea globalã, liderii
europeni trebuie sã se asigure cã drepturile ºi libertãþile fundamentale ale indivi-
zilor nu vor fi încãlcate. Astfel, atât instituþiile europene, cât ºi cele naþionale cu
responsabilitãþi în domeniu au pe umerii lor o mare responsabilitate, stând la
baza creãrii unei noi ordini sociale ºi culturale. Deºi adaptarea la multiculturalism
reprezintã un proiect ambiþios, se dovedeºte a fi, totuºi, inevitabil. Drepturile
tuturor indivizilor trebuie însã protejate, iar acest lucru se realizeazã doar prin
respectarea legislaþiei în materia drepturilor omului. Dacã însã oportunitãþile nu
sunt ignorate, deºi provocãrile sunt mari, noua societate globalã va fi, orientatã
spre progres.
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Documente naþionale:

Constituþia României.

Tratate, cursuri, monografii:

Corneliu Bîrsan, Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole. Vol I.
Drepturi ºi libertãþi, Bucureºti, All Beck, 2005.

Frédéric Sudre. La Protection Des Droits Sociaux Par La Cour Européenne De,s Droits De
L’homme: Un Exercice De «Jurisprudence Fiction»?.

Harris, O’Boyle, & Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, Second Edition,
Oxford University Press.

Malcolm N. Shaw, International Law, Cambridge University Press, Sixth Edition, 2008.
Titus Corlãþean, Protecþia europeanã ºi internaþionalã a Drepturilor Omului, Bucureºti, Universul

Juridic, 2012.

19 DREPTURILE OMULUI ÎN SOCIETATEA GLOBALIZATÃ 65



Articole, reviste, studii:

Alic Mîrza, Criza refugiaþilor este „mondialã“, avertizeazã John Kerry.AGERPRES. 01/03.2016.
[Online]. Disponibil pe http://www.agerpres.ro/externe/2016/03/01/criza-refugiatilor-este-
mondiala-avertizeaza-john-kerry-03-04-53.

Ana Maria Lazãr, Analizã: Opþiunile României în criza refugiaþilor, explicate de europarlamentarii
români. MEDIAFAX. 11.09.2015. [Online]. Disponibil pe http://www.mediafax.ro/social/analiza
-optiunile-romaniei-in-criza-refugiatilor-explicate-de-europarlamentarii-romani-14709248.

Anca Dumitrescu, Retrospectiva 2015: Criza refugiaþilor. BUSINESS MAGAZIN. 01.01.2016.
[Online]. Disponibil pe http://www.businessmagazin.ro/analize/retrospectiva-2015-criza-
refugiatilo -14929233.

Europa construieºte mai multe garduri împotriva refugiaþilor: Fluxul a explodat într-o sãptãmânã,
ca prin minune, Antena3. 08.03.2016. [Online]. Disponibil pe http://www.antena3.ro/externe/
europa-garduri-refugiati-tari-baltice-345047.html.

Ioana Dogaru, John Kerry: „Criza refugiaþilor este mondialã“. BURSA. 01.03.2016. [Online]. Dispo-
nibil pe http://www.bursa.ro/john-kerry-criza-refugiatilor-este-mondiala-291821&s=international
&articol=291821.html.

Laura ªtefãnuþ, 9 rãspunsuri care te ajutã sã înþelegi criza refugiaþilor. [Online]. Disponibil pe
http://www.romaniacurata.ro/9-raspunsuri-care-te-ajuta-sa-intelegi-criza-refugiatilor/.

Roxana Maciuca, Soluþia gãsitã de Merkel la criza refugiaþilor: UE ar putea oferi favoruri comer-
ciale þãrilor care gãzduiesc refugiaþi sirieni. Dupã terminarea rãzboiului, refugiaþii din Siria
ºi Irak trebuie sã se întoarcã acasã. ZF. 05.02.2016. [Online]. Disponibil pe http://www.zf.ro/
business-international/solutia-gasita-merkel-criza-refugiatilor-ue-ar-putea-oferi-favoruri-
comerciale-tarilor-gazduiesc-refugiati-sirieni-dupa-terminarea-razboiului-refugiatii-siria-irak-
intoarca-acasa-15039129.

Titus Corlãþean, Dreptul la nediscriminare în sistemul de protecþie consacrat de Convenþia Euro-
peanã a Drepturilor Omului. Lucrãrile celei de-a IX-a Conferinþe a nediscriminãrii ºi egalitãþii
de ºanse – NEDES 2015. Editor prof. univ. Mãdãlina Tomescu.

Titus Corlãþean, Dreptul la nediscriminare ºi libertatea religiei în sistemul de protecþie consacrat
de Convenþia ºi Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, Jurnalul Libertãþii de Conºtiinþã, 2015.

Titus Corlãþean, Legislaþie, religie, libertate. O abordare în contextul globalizãrii, Jurnalul Liber-
tãþii de Conºtiinþã, 2014.

Tudor Martalogu, Criza refugiaþilor: UE ar trebui sã încheie acorduri cu þãrile nord-africane,
susþine Berlinul. AGERPRES. 03.04.2016. [Online]. Disponibil pe http://www.agerpres.ro/
externe/2016/04/03/criza-refugiatilor-ue-ar-trebui-sa-incheie-acorduri-cu-tarile-nord-
africane-sustine-berlinul-16-5-41.

66 MIRUNA-MARIA COCOLAN 20


