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Europa - Connecting Cultures: diversitatea culturală de la trend-setter la un
copil problem ă?
(Grand Hotel du Boulevard – Sala de marmură)
– SINTEZA EVENIMENTULUI –
În data de 9 septembrie 2017, Asociația ESCU a organizat, în parteneriat cu Institutul
European din România, dezbaterea cu tema „Europa – Connecting Cultures: diversitatea
culturală de la trend-setter la un copil problem ă? ”. Evenimentul a făcut parte din
Festivalul Ambasadelor, eveniment creat și organizat de Asociația ESCU având drept parteneri
instituționali Comisia Națională a României pentru UNESCO și Ministerul Afacerilor Externe.
Dezbaterea, desfășurată la Grand Hotel du Boulevard, a fost moderată de dna. Gabriela
Drăgan, Director General al Institutului European din România.
În deschiderea evenimentului, dna. Gabriela Drăgan a subliniat necesitatea și
oportunitatea unei astfel de teme de dezbatere ținând cont de contextul în care trăim, de
evenimentele politice care au afectat Europa și de activitățile derulate de Comisia Europeană
cu scopul de a defini așteptările cetățenilor de la instituțiile europene. A fost reliefată diferența
dintre multiculturalism și dialog intercultural fiind subliniată dorința de a crea punți de legătură
între culturi și de a nu rămâne închiși în propriile noastre “granițe” culturale.
Prima intervenție din cadrul sesiunii de deschidere i-a aparținut dlui. Cristian Preda,
europarlamentar român independent, care a prezentat problema “străinului” revenită în
discursul politic european vorbind și despre mecanismul de relocare la nivel european. Un al
doilea punct scos în evidență a fost insistența pe descrierea “străinului” ca musulman la nivel
politic, situația menționată activând diverse frici în societățile europene. Dnul Preda a
concluzionat amintind faptul că Europa e pe cale să descopere faptul că situația existentă se
întâmplă pe fondul unei dispute religioase în Orientul Apropiat – conflictul dintre suniți și șiiți
fiind relevant. În zona respectivă se confruntă ambițiile politice ale trei mari puteri – Iran,
Turcia și țările arabe grupate în jurul Arabiei Saudite.
Din partea Departamentului pentru Relații Interetnice, a luat cuvântul dna. Christiane
Gertrud Cosmatu, Subsecretar de Stat. Dna. Cosmatu a prezentat în alocuțiunea sa câteva
considerații privind contextul românesc al relațiilor interculturale, subliniind faptul că România
poate fi considerată un exemplu de bună practică în privința integrării altor etnii.
Din partea Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, a luat cuvântul dna.
Gabriela Leu, specialist în comunicare, care a continuat ideile menționate de ante-vorbitor și
a amintit că expunerea la alte culturi poate duce la schimbarea percepției la nivel individual.
Dna Leu consideră că un dialog între culturi este posibil atâta vreme cât găsim resursele
necesare pentru a crea aceste punți, pentru a discerne între ce este fals și adevărat și a ne
menține umanitatea.
Dl. Mircea Vasilescu, Conf. dr. la Facultatea de Litere, Universitatea București a
continuat dezbaterea prin aducerea în discuție a faptului că fenomenul migrației este inevitabil
și nu ne putem opune dacă oamenii se hotărăsc să vină. Dl. profesor a scos în evidență faptul
că politicienii opun unui mecanism de sec. XXI, societatea rețelelor un mecanism de secol XIX,
cel al granițelor.
Domnul Vasilescu a continuat prin a susține ideea că putem combate frica de “străin”
prin a redescoperi ce înseamnă străin. A dat exemplu Italia, unde la referendumul din 1992

țara era compactă din punct de vedere etnic, iar la referendumul din 2011, 8% din populația
Italiei avea o altă origine. O diferență importantă apărută într-un timp scurt care a dus la
apariția discuției despre “străin” în spațiul public facilitând apariția partidelor populiste. În
România există o tradiție multiculturală și o moștenire istorică bogată care ar permite
conștientizarea diferențelor și a ce ne aduce aproape.
Dl. Dan Cărbunaru, jurnalist la Caleaeuropeana.ro, a încheiat dezbaterea menționând
că România este o țară paradoxală care inițial s-a opus mecanismului de relocare, iar apoi l-a
acceptat.
Domnul Cărbunaru a concluzionat subliniind răspunderea presei în această situație
legată de migrație – ce fel de mesaje sunt livrate, când sunt livrate și care este
responsabilitatea presei în această discuție.
În sesiunea de întrebări și răspunsuri, întrebările au fost adresate tuturor invitaților
solicitându-se lămuriri legate de cât de real este fenomenul migraționist, cum facem să
dezvoltăm țările de unde vin migranții și în ce măsură proiectul UE merge spre restrângerea
drepturilor fundamentale. Invitații au răspuns menționând că generalizarea nu ajută și că
imaginile arată că fenomenul migraționist este real, de asemenea s-a menționat că stoparea
migrației înseamnă stoparea războaielor, iar când oferim căi legale refugiaților putem diminua
migrația ilegală.
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