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ACTUALITATEA BISERICEASCĂ ŞI ECUMENICĂ
CHURCH AND ECUMENICAL NEWS

Adunarea Interparlamentară Ortodoxă a luat atitudine 
față de criza globală și a dezbătut posibile căi  

pentru depășirea ei

Adunarea Interparlamentară Ortodoxă (în engleză Interparliamentary 
Assembly on Orthodoxy)1 este o organizație interparlamentară care are ca membri 
parlamentari ortodocși din ambele ramuri ale Ortodoxiei mondiale (răsăriteni și 
orientali). Prin intermediul acestei organizații parlamentarii ortodocși încearcă să 
promoveze valorile specifice ale Ortodoxiei în politică și în societate. În cadrul 
acestei Adunări sunt reprezentate delegații parlamentare naționale din Albania, 
Armenia, Belarus, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Georgia, Grecia, 
Kazakhstan, Lituania, Letonia, Republica Moldova, Polonia, România, Federația 
Rusă, Serbia, Montenegro, Slovacia și Ucraina. De asemenea adunarea include 
grupuri parlamentare și/sau parlamentari din Australia, mai multe țări din Asia și 
Africa, precum și din Statele Unite. 

Principalele organe ale Adunării Interparlamentare Ortodoxe sunt: 
Adunarea Generală – organul suprem care se întâlnește o dată pe an și este 

formată din toate delegațiile și toți membri Adunării. Fiecare Adunare Generală 
dezbate o temă de larg interes. Președintele Adunării este de asemenea moderato-
rul Adunării;

Secretariatul internațional – are sediul permanent la Athena, Grecia, și este 
format din: secretarul general, secretarul general alternativ, un trezorier și cinci 
membri parlamentari, dintre care întotdeauna unul este rus iar altul grec, un trezori-
er și doi consilieri, propuși de secretariatul internațional, care nu sunt parlamentari. 

Opt comitete de lucru – care activează sub secretariatul internațional: Comi-
tetul Financiar, Comitetul pentru Drepturile Omului, Comitetul pentru Educație, 
Comitetul pentru Regulamente, Comitetul pentru Afaceri Sociale, Comitetul pen-
tru Cultură, Comitetul pentru Bioetică, Comitetul pentru Politică Internațională. 

1 Site-ul organizației este https://eiao.org.
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Numele acestor comitete relevă domeniile de activitate ale Adunării Interparla-
mentare Ortodoxe.

Președintele Adunării Generale și membrii secretariatului sunt aleși o dată la 
doi ani. Actualul președinte al Adunării Generale este domnul Sergei Popov, mem-
bru al Dumei de stat a Federației Ruse, Secretar General este Domnul Andreas 
Michailidis, iar Secretar General alternativ este Athanasios Bouras, ambii membri 
ai Parlamentului Greciei.

Chiar dacă s-a afirmat de multe ori că Adunarea Interparlamentară Ortodo-
xă este dominată de delegațiile parlamentare rusă și greacă, iar Adunarea Gene-
rală, ședințele și activitățile Adunării Interparlamentare conțin adesea luări de 
poziție anti-europene, Adunarea Interparlamentară Ortodoxă rămâne principala 
organizație internațională de politicieni ortodocși care încearcă să promoveze va-
lorile specifice Ortodoxiei în mediul politic internațional.

Având în vedere importanța și potențialul acestei Adunări Interpalamentare 
Ortodoxe, ne-am gândit să traducem în limba română concluziile ultimei Adunări 
Generale care a avut loc anul acesta la Roma, Italia, între 25-30 iunie a. c. Pentru 
a înțelege acest document, este nevoie de câteva explicații pe care le vom oferi 
punctual în cele ce urmează:

• Începutul concluziilor exprimă pe larg dezacordul cu ceea ce ar putea fi 
numit „capitalismul sălbatic” care-i transformă pe mulți oameni în vul-
nerabili sau săraci, iar pe o elită oligarhică în oameni foarte bogați. Este 
interesant faptul că sistemul acesta descris la început este făcut respon-
sabil de criza migranților în fața căreia Europa este vulnerabilă și lipsită 
de reacție. 

• Se ia atitudine față de creșterea naționalismului extrem, inclusiv în in-
teriorul țărilor Uniunii Europene. Această creștere nu este însă pusă pe 
seama naționaliștilor, ci sunt făcute responsabile guvernele și politicile 
lor;

• „Demonizarea globalizării” de către unele cercuri numite ”conserva-
toare,” inclusiv de natură eclezială, este oarecum scuzată întrucât ele ”nu 
fac altceva decât să ajute la depășirea acestor rele”;

• Este interesantă propunerea înființării unei instituții transnaționale de 
luptă antiteroristă sub auspiciile ONU;

• Există o referire directă la situația eclesiastică din Ucraina și la faptul 
că Parlamentul Ucrainei a încercat să adopte o lege care ar fi îngrădit 
în mod evident libertatea religioasă în această țară și ar fi incriminat 
intenționat Biserica Ortodoxă Ucrainiană parte a Patriarhiei Moscovei. 
În urma protestelor Consiliului Mondial al Bisericilor și a altor instituții 
ecumenice și a unor biserici, ședința de adoptare a respectivului proiect 
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de lege a fost amânată. Concluziile de mai jos amintesc faptul că poporul 
ucrainean ar fi mandatat Adunarea Interparlamentară Ortodoxă să moni-
torizeze situația din Ucraina, ceea ce este posibil să se fi făcut pe baza 
unor scrisori primite la secretariatul Adunării. Delegația parlamentară 
ucraineană, deși membră a Adunării Interparlamentare Ortodoxe, nu a 
participat la Adunarea Generală de la Roma, foarte probabil datorită con-
flictului dintre Ucraina și Rusia;

• Adunarea Generală a luat atitudine față de posibilitatea vehiculată în ul-
timii ani ca Sfânta Sofia din Constantinopol, la ora actuală muzeu, să fie 
redeschisă ca moschee de către guvernul turc.  

Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel
Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

CONCLUZIILE 
Celei de-a 24-a Adunare Generală a Adunării Interpar-
lamentare Ortodoxe, Roma, 25-30 iunie 2017, cu tema 
„Percepția creștină despre criza globală și căile pentru 

depășirea ei”

A 24-a Adunare Generală anuală a Adunării Interparlamentare Ortodoxe a 
avut loc, la invitația colegilor italieni, în incinta Parlamentului Italian din Roma, 
transmite salutări cordiale colegilor noștri italieni, membri ai Parlamentului, pre-
cum și poporului italian în întregul lui. Această Adunare a fost convocată spre a 
discuta un subiect extrem de brizant, anume „Percepția creștină despre criza glo-
bală și căile pentru depășirea ei”care a provocat numeroase discuții productive 
la sfârșitul cărora s-a formulat concluzia că oamenii de bună credință trebuie să 
dezvolte acțiuni comune pentru a apăra munca tuturor generațiilor pentru conso-
lidarea securității, protejarea mediului înconjurător și lumea întreagă împotriva 
războaielor și a violenței. 

Este important de subliniat faptul că Adunarea Generală a avut loc în 
Roma, un loc unde creștinismul a fost fondat din punct de vedere istoric, de-
venind fundament al civilizației europene care continuă să influențeze în mod 
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decisiv cultura și spiritul uman așa cum au fost ele exprimate în principiile 
Tratatului de la Roma în urmă cu 60 de ani și care a devenit începutul unei noi 
Europe. 

Membrii Adunării Interparlamentare Ortodoxe, într-un spirit de solidaritate 
creștină și de responsabilitate politică au concluzionat împreună că lumea trece 
printr-o criză fără precedent cauzată, printre alte motive, de nedreptatea socială 
care duce la acumularea de bogății necontrolate, în vreme ce milioane de cetățeni 
sunt conduși spre sărăcie abjectă.  

Lumea erei noastre se află în teamă și incertitudine în fața invențiilor tehnice 
atotputernice, a noilor realizări tehnologice și a globalizării. Aceste noi realități au 
alterat „statusul” politic și social care a fost creat după revoluția din octombrie din 
Rusia și după cel de-al doilea război mondial. De fapt acestea au inversat complet 
relațiile financiare și de producție din multe țări occidentale. 

În ciuda creșterii financiare și a supraconsumului, lumea nu a devenit mai 
cinstită sau mai sigură. Sistemul de acumulare a bogăției care predomină în aceste 
zile nu este controlat efectiv de vreo agenție care protejează interesele sociale. 
Mase de oameni noi și tot mai mari devin în toată lumea tot mai lipsiți. Sistemul 
de asistență socială nu este eficient, iar îndemnurile adresate de economiști și po-
liticieni oamenilor care trăiesc în condiții de extremă nedreptate, să devină mai 
competitivi, sună mai degrabă obscen și provocativ. 

Grupurile politice, guvernele și Biserica nu pot să treacă cu vederea ine-
galitatea cauzată de practicile comerțului specifice globalizării, comercializarea 
sistemelor informaționale cu privire la tehnologiile noului sector financiar și noile 
căi de a face bani.

Adunarea a subliniat în mod aparte practicile extreme care fac fără rezultat 
eforturile făcute de agențiile cu responsabilitate socială de a reduce tensiunile so-
ciale. O altă chestiune discutată a fost nevoia de a implementa politici care să nu 
permită persoanelor, instituțiilor și unor grupuri cu interese restrânse să creeze un 
sistem financiar necontrolat care nu satisface nevoile sociale generale, ci au ca 
scop să genereze exclusiv profituri excesive.

Un astfel de sistem dă naștere la războaie și la milioane de refugiați care 
amenință Europa, lipsind-o de perspective pozitive. Slăbiciunea guvernelor și lip-
sa lor de voință politică, lipsa unei orientări de natură umanitară modifică complet 
caracteristicile principale ale politicilor de aici, făcând Europa incapabilă să dez-
volte politici substanțiale.

Mass media globală aflată în slujba clasei conducătoare, prin folosirea abu-
zivă a informațiilor pe care le oferă societății, creează sindromuri și fobii care-i 
lipsește atât pe oameni în general, cât și pe politicieni de propria lor voință liberă. 
Națiuni din întreaga lume au plătit cu sânge cuceririle lor sociale și sistemul de 
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asistență socială. Acum însă ele văd cum toate drepturile lor fundamentale sunt 
amenințate.

Creșterea forțelor naționaliste extreme care se extinde rapid în statele mem-
bre ale Uniunii Europene nu poate fi pusă doar pe seama naționaliștilor. Aceasta 
este de asemenea rezultatul unor greșeli făcute de partidele guvernamentale care 
acum trebuie să-și asume partea de responsabilitate pentru aceasta. 

Demonizarea globalizării și a noilor tehnologii de informare ca surse ale 
întregului rău, așa cum fac anumite forțe conservatoare dintre care unele sunt 
parte a Bisericii, nu fac altceva decât să ajute la depășirea acestor rele. O ast-
fel de atitudine nu contribuie în mod pozitiv la viața cetățenilor în general și a 
credincioșilor în particular. Dimpotrivă, ceea ce este necesar acum este un efort 
serios de a aborda, explora această situație și de a reduce impactul și consecințele 
ei negative.

Noi, membri ai parlamentelor cerem să se ia o poziție responsabilă față de 
această situație și să se caute perspective pozitive. Pe parcursul discuțiilor noas-
tre, a fost înregistrată o listă de întrebări despre ce anume pot și sunt gata să 
facă în această direcție politicienii și Biserica. Capacitatea sistemelor parlamen-
tare democratice de a trata, politic adecvat, criza globală și manifestarea ei izolată 
a fost evaluată pozitiv. 

Cu aceeași profunzime a fost analizată capacitatea celor două tendințe politi-
ce majore, cea socialistă și cea liberală, de a procesa, în contextul țărilor capitaliste, 
deschideri spre percepții socio-politice pentru binele oamenilor, în vreme ce se ia 
în considerare, printre altele, experiența istorică a formațiilor socio-economice 
radicale ale secolului al XX-lea.

S-au discutat propuneri făcute cu privire la căile de protejare a democrației 
și a legalității consolidate precum și lupta împotriva corupției, regulile de studie-
rea eticii pieței economice care să fie aplicate proceselor de producere a averilor 
integrate în sistemul democratic ca un întreg și în programul de protecție socială 
a cetățenilor. Chestiuni similare au fost ridicate cu privire la spațiul eclezial și 
căile pe care le folosește creștinismul spre a aborda fenomene, precum și propu-
neri emise de opinia publică din lumea ortodoxă cu privire la criză și la căile de 
depășire a acesteia pe baza propriului ei sistem de valori.

Diferite intervenții și prezentări au amintit mereu de nevoia de a proteja pacea 
în lume și de a lupta împotriva fundamentalismului și a terorismului, a conflictelor 
etnico-confesionale, tot ceea ce agravează valurile de migrare.

Contribuția marilor religii monoteiste este considerată un catalizator în acest 
întreg proces, iar pacea religioasă un pas necesar spre înțelegere reciprocă. În sco-
pul protejării creștinilor împotriva persecuției și a mișcărilor creștine împotriva 
distrugerii, membrii Adunării Interparlamentare Ortodoxe au subliniat nevoia ca 



302

toate forțele iubitoare de pace să-și unească eforturile lor și a sugerat crearea unei 
instituții antiteroriste mari, sub auspiciile ONU. 

Adunarea a examinat temeinic chestiuni referitoare la intervenția statului în 
viața religioasă într-un număr de țări, care au ca scop perturbarea ordinii canonice 
eclesiale și obstrucționarea exprimării libere a sentimentului religios și a practici-
lor devoționale ale credincioșilor. 

Referindu-se la aceasta, membri Adunării Interparlamentare Ortodoxe și-au 
exprimat îngrijorarea lor cu privire la proiectul de lege depus în Parlamentul ucrai-
nean care încearcă să legitimeze intervențiile statului în chestiuni de pace eclezială 
și care amenință drepturile constituționale a milioane de credincioși ucraineni. Ei 
au mandatat secretariatul Adunării Interparlamentare Ortodoxe să monitorizeze în 
mod continuu această situație. 

Adunarea și-a exprimat suportul ei față de comunitățile de credincioși ale 
căror interese sunt subminate prin astfel de acțiuni. S-a exprimat de asemenea 
opoziția absolută a Adunării împotriva folosirii unicei și istoricei biserici Sfân-
ta Sofia, simbol al Ortodoxiei, drept moschee și consideră simbolismul încercat 
drept inacceptabil și o provocare. Importanța sistemului administrativ sinodal 
pentru Bisericile Ortodoxe locale a fost în ultimul timp subliniat ca un mijloc de 
pluralism și bogăție în unitate și s-a spus că poate fi perceput și interpretat ca atare. 

Roma, 27 iunie 2017

Trad. din engl. de Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda


