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Rezumat
Din analiza datelor obţinute de la Comunitatea de practică şi cursurile de formare ale Beliefo-
rama (http://www.belieforama.eu), au fost identificate următoarele recomandări şi reflecţii pentru 
instituţiile europene, autorităţile naţionale şi societatea civilă:

Recomandări 
1.  Aderarea UE la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale şi consolidarea drepturilor 
omului în statele membre
Uniunea Europeană ar trebui să adere cât mai curând posibil 
la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor fundamentale şi, împreună cu statele membre, să 
efectueze o analiză sistematică şi critică a punerii în aplicare a 
măsurilor pentru drepturile omului în fiecare stat membru.

2.  Implicare mai activă din partea UE şi a statelor membre în 
combaterea discriminării la locul de muncă
Uniunea Europeană şi statele membre ar trebui ca, în modul în 
care înţeleg şi aplică măsurile de promovare a egalităţii, să ia în 
considerare caracteristicile personale ale angajaţilor, inclusiv cele 
referitoare la religie sau credinţe şi să nu se bazeze pe o abordare 
formală a egalităţii de şanse, care ignoră diferenţele şi specificităţile 
şi încearcă să uniformizeze angajaţii.

3.  Sprijin din partea UE şi a statelor membre pentru iniţiativele 
educaţionale transformatoare
Uniunea Europeană şi statele membre ar trebui să ofere stimulente 
pentru angajatori, autorităţi publice şi instituţii de învăţământ 
pentru ca acestea să se implice în programe de formare în domeniul 
diversităţii religioase şi de credinţe, care să ducă la transformarea 
atitudinilor şi comportamentelor, în scopul de a ajunge la o egalitate 
de şanse reală.

4.  Analiză transversală a politicilor UE şi ale statelor membre în 
materie de religie şi credinţe
Pentru o implementare adecvată la nivel naţional a Directivelor 
UE şi nu numai, statele membre şi Uniunea Europeană ar trebui să 
realizeze evaluări ale politicilor din perspectiva aspectelor legate 
de religie şi credinţe, pentru a asigura o abordare mai coerentă pe 
întreg teritoriul UE.

5.  Implementarea consultărilor cu grupuri religioase şi confesionale 
prevăzute în Tratatul de la Lisabona
Uniunea Europeană ar trebui să elaboreze un plan de acţiune concret 
pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Tratatului de la Lisabona 
pentru un „dialog deschis, transparent şi constant“ cu comunităţile 
religioase şi confesionale. 

Reflecţii
1.  Folosirea unui „spectru“ de înţelegere a tratamentului inechitabil în 

ceea ce priveşte religia sau credinţele
Cât de util ar putea fi modelul unui „spectru“ al tratamentului 
inechitabil pe motive de religie sau credinţe (prejudecată, 
ură, dezavantaj, discriminare directă, discriminare indirectă, 
discriminare instituţională) pentru analiza dinamicii acestuia şi 
pentru identificarea măsurilor care, în mod individual sau combinate, 
ar putea fi utilizate cel mai adecvat pentru combaterea tratamentul 
inechitabil de-a lungul diferitelor părţi ale «spectrului»?

2.  Asigurarea echilibrului între educaţie, lege şi incluziune
Există echilibru şi coerenţă la nivelul UE şi al statelor membre între 
cadrele şi cerinţele legale şi iniţiativele de educaţie şi formare care 
promovează emanciparea şi integrarea minorităţilor religioase şi 
culturale?

3.  Asumarea unei responsabilităţi mai mari de către comunităţile 
religioase sau de credinţe în ceea ce priveşte tratamentul inechitabil 
În ce măsură îşi asumă comunităţile religioase sau de credinţe 
responsabilitatea de a lua iniţiativa şi de a găsi mecanisme de 
abordare a modului în care propriile lor tradiţii, învăţăminte şi/
sau filosofii ar putea duce la un tratament inechitabil faţă de alte 
comunităţi religioase sau de credinţe şi/sau faţă de alţii care îşi 
definesc identitatea, în principal sau parţial, în termeni de etnicitate, 
sex sau orientare sexuală? 

4.  Promovarea unei mai mari subtilităţi cu privire la formele individuale 
şi sociale ale religiilor sau credinţelor
Ce oportunităţi ar fi necesare pentru a permite grupurilor societăţii 
civile să colaboreze cu organismele publice pentru a ajuta autorii 
de politici publice să înţeleagă şi să ţină cont de complexitatea care 
poate caracteriza de cele mai multe ori modalităţile de identificare, 
comune şi individuale, cu privire la religie şi credinţe?

5.  Reflectarea asupra problemelor structurale ale relaţiilor dintre 
religie/religii, stat şi societate
În ce măsură pot grupurile societăţii civile (inclusiv grupurile 
religioase) să reflecteze şi să contribuie la dezbaterea cu privire la 
relaţiile structurale dintre religie/religii, stat şi societate?

6.  Crearea unui cadru pentru realitatea socială europeană dincolo de 
tensiunea secular-creştin
În loc de a defini peisajului cultural, religios şi politic al Europei 
ca „tensiune secular- creştină bidimensională“, cât de util ar putea 
fi să ne gândim la realitatea socială europeană actuală ca la una 
„tridimensională“, cu contururi creştine şi seculare, dar şi (din ce în 
ce mai mult) plurale din punct de vedere religios – pentru ca Europa 
să fie deschisă la o participare mai incluzivă a tuturor?



Surse care stau la baza recomandărilor 
şi reflecţiilor
Cursul, formatorii şi participanţii la cursurile Belieforama ca resursă 
pentru politici publice
Începând cu anul 2004, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene şi al 
unor Fundaţii, organizaţiile partenere din întreaga Europă au dezvoltat 
procese şi materiale de învăţare care fac acum parte din comunitatea de 
practică Belieforama (http://www.belieforama.eu). Abordarea cursurilor, 
premiată şi evaluată pe plan european, a fost aceea de a genera un tip de 
educaţie transformaţională, pornind de la experienţa privind diversitatea 
religioasă şi de credinţe, inclusiv intersectările religiilor sau convingerilor 
cu alte diversităţi precum cele ce ţin de cultură, gen şi orientare sexuală şi 
care contribuie la formarea identităţilor individuale şi sociale. Cursurile 
de formare includ module generice pe următoarele teme: Diversitate 
religioasă şi anti-discriminare; precum şi module specifice: Combaterea 
antisemitismului; Combaterea islamofobiei, Reconcilierea religiei, 
genului şi orientării sexuale, precum şi un modul de Facilitare şi acţiune. 
Începând cu anul 2004, peste 2000 de oameni s-au implicat în cel puţin 
un aspect al formării Belieforama.

Belieforama: Generarea schimbării şi politica de informare 
Bazându-se pe o interacţiune între angajament, acţiune şi reflecţie, 
comunitatea de practică Belieforama aspiră să contribuie la schimbări de 
durată ale atitudinilor şi comportamentelor şi să stimuleze, prin cursurile 
sale, dezvoltarea de politici constructive. În etapa actuală a proiectului 
UE finanţat de Grundvig, scopul Belieforama a fost acela de a asigura un 
„feedback sistematic din partea participanţilor şi a formatorilor“, pentru 
ca rolul principal educaţional al Belieforama să reprezinte o  „valoare 
adăugată“ pentru elaborarea politicilor publice. Prof. Paul Weller şi dr. 
Sariya Contractor de la Universitatea din Derby (Marea Britanie), Centrul 
de studiere a societăţilor, religiilor şi convingerilor, au avut rolul de a 
realiza o cercetare în care să adune date de la participanţii şi formatorii 
Belieforama şi din alte surse relevante, pentru a identifica reflecţii şi 
recomandări pentru elaborarea politicilor europene.

Contextul politicii pentru instituţiile europene şi grupurile societăţii 
civile
Se afirmă adesea că UE nu are competenţe în materie de religie sau credinţe 
şi că relaţiile cu grupurile religioase sau de credinţe sunt rezervate statelor 
membre. Mai ales după Tratatul de la Amsterdam (1999), proclamarea 
Cartei drepturilor fundamentale (2000) , precum şi după Tratatul de la 
Lisabona (2009), instituţiile europene s-au intersectat tot mai mult cu 
aspecte referitorare la religie sau credinţe, mai ales în relaţie cu aspecte 
legate de cetăţenie şi drepturi fundamentale, nediscriminare, imigraţie 
şi integrare, incluziune socială, educaţie şi cultură. Grupurile societăţii 
civile (inclusiv cele referitoare la religie sau credinţe) desfăşoară activităţi 
referitoare la religii sau convingerile, atingând aspecte importante ale 
identităţii individuale şi sociale, ale vieţii şi organizării.

Teme cheie ale cercetării Belieforama
Cercetarea care a stat la baza acestui document de informare, oferă 
exemple ale tipul de date identificate în cercetarea europeană pe scară mai 
largă, cum ar fi rapoartele speciale Eurobarometru privind discriminarea 
în UE şi Studiul Valorilor Europene. Aceasta subliniază, de asemenea, 
exemple de bune practici şi identifică tipurile de abordări despre care 
participanţii spun că au condus la o transformare pentru ei şi pentru 
ceilalţi în gestionarea conflictelor şi în dezvoltarea unor abordări cu o 
mai mare incluziune în materie de religie sau credinţe. 



Principala motivaţie pentru 
participarea la curs

Prima 
opţiune 

Frecvenţă

Prima 
opţiune 
Procent

A doua 
opţiune 

Frecvenţă

A doua opţiune 
Procent

A treia opţiune 
Frecvenţă

A treia 
opţiune 
Procent

Interesul propriu 42 39,6 15 16,5 15 16,5

Angajamentul faţă de 
religia sau credinţa mea 9 8,5 22 24,2 22 24,2

Angajamentul faţă de 
educaţie 7 6,6 32 35,2 32 35,2

Angajamentul faţă de 
politică 2 1,9 5 5,5 5 5,5

Angajamentul profesional 45 42,5 11 12,1 11 12,1

Altele 1 ,9 6 6,6 6 6,6

Total 106 100,0 91 100,00 91 100,00

Sexul limba, religia sau convingerile şi ţara în care locuiesc în mod normal respondenţii la sondajul on-line, pentru respondenţii care au ales să 
răspundă la aceste întrebări, sunt prezentate în graficele de mai jos. În plus, Tabelul prezintă motivele declarate de respondenţi pentru participarea la 
cursurile Belieforama:

 

 

Care este religia sau convingerea dumneavoastră?
  Prefer să nu spun
 Budist
 Creştin (catolic)
 Creştin (ortodox)
 Creştin (protestant)
 Creştin (altele)
 Musulman
 Evreu
  Păgân
  Convingeri spirituale, 
dar fără a fi în linie cu 
o religie

  Nicio religie (ateu)
  Nicio religie (agnostic)
  Nicio religie (umanist)
  Nicio religie (laic)

În ce ţară a Uniunii Europene locuiţi în mod normal?

 Austria
 Belgia
 Bulgaria
 Danemarca
 Estonia
 Franţa
 Germania
 Ungaria
 Regatul Ţărilor de Jos
  România
 Spania
  Regatul Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei 
de Nord

Limba vorbită de respondenţii Sondajului Belieforama

Pr
oc

en
t

Germană     Franceză      Spaniolă       Engleză

Sexul respondenţilor Sondajului Belieforama
Pr

oc
en

t

Masculin                              Feminin
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