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Actualitatea bisericească şi ecum
enică

Conferinţă Societas Ethica la Sibiu, 23-26 august 2012

În perioada 23-26 august a.c. a avut loc la Sibiu întâlnirea anuală a Euro-
pean Society for Research in Ethics (Societas Ethica). Această organizaţie a fost 
înfiinţată în anul 1964 de către teologul Hendrik von Oyen la Basel (Elveţia), 
având în momentul de faţă aproximativ 270 de membri. Aceasta se doreşte a fi 
o platformă care oferă posibilitatea schimbului de idei şi experienţă între teologi 
din diverse tradiţii şi universitari specialişti în etică. În fiecare an, la sfârşitul lui 
august, este organizată o conferinţă la care sunt invitaţi membri şi alte persoane 
interesate să susţină pe marginea temei alese diverse alocuţiuni. Ajunsă la numărul 
49, conferinţa din acest an a avut ca temă Valorile eticii şi migraţia popoarelor. 
Tema s-a dovedit a fi una interesantă şi de mare actualitate, mai ales că în tim-
purile noastre migraţia cunoaşte o amploare deosebită, ea fiind determinată de 
diverse motive: economice, intelectuale, de siguranţă etc. Subiectul conferinţei a 
fost bine ales dacă ţinem cont şi de locul de desfăşurare al întâlnirii, România fiind 
confruntată cu acest fenomen al migraţiei imediat după schimbările din 1990 şi 
este şi în continuare. Dacă ar fi să particularizăm şi mai mult, populaţia săsească a 
Sibiului şi nu numai a fost confruntată cu acest fenomen chiar din a doua jumătate 
a secolului trecut în condiţii bine cunoscute şi asupra cărora nu vom insista aici. 

Organizată în condiţii deosebite de către Centrul de Cercetare Ecumenică din 
Sibiu, conferinţa a reunit cadre didactice şi cercetători de la diverse universităţi 
din Europa şi din lume, preocupaţi de variatele aspecte ale migraţiei. 

După obişnuitele cuvinte de salut din deschiderea conferinţei s-a ţinut re-
feratul inaugural aparţinând Prof. Gernot Haupt de la Universitatea din Klagenfurt 
(Austria). Acesta a vorbit despre Migraţie şi poziţia împotriva populaţiei de etnie 
romă din Europa. Referatul de deschidere al celei de-a doua zile, ce a aparţinut 
lui Matthew Gibney de la Universitatea din Oxford, a abordat tema referitoare la 
Refugiaţi şi dreptatea între state. Pornind de la cele două materiale s-au desfăşurat 
câteva sesiuni de comunicări pe sub-teme aflate în directă legătură cu ceea ce 
fusese deja prezentat, analizându-se aspectele legate de migraţie din multe şi inte-
resante puncte de vedere. 

Tematica amintită a fost abordată în special din perspectivă filozofică de către 
Karoline Reinhardt de la Universitatea din Tübingen, aceasta întrebându-se dacă 
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oprirea migraţiei ar fi o utopie şi analizând acest lucru din perspectiva teoriei lui 
John Rawls referitoare la legea popoarelor şi subiectul migraţiei. În cadrul aceleiaşi 
sesiuni, Marcus Agnafors de la Universitatea din Lund a explicat participanţilor 
cum o guvernare bună implică şi o politică mai generoasă faţă de imigraţie, el 
prezentând şi o serie de teze proprii cu privire la subiect, la care a ajuns în timpul 
cercetărilor şi studiilor doctorale. Cu o analiză din perspectivă etică asupra drep-
turilor migranţilor şi refugiaţilor a venit şi James Souter de la Wolfson College din 
cadrul Universităţii Cambridge, acesta punând în faţa audienţei interesate cazuri 
concrete, încercând să răspundă la întrebările: când şi de ce azilul ar trebui să 
funcţioneze ca o formă de reparaţie a greşelilor din trecut?

Un studiu de caz asupra influenţei pe care prezenţa copiilor şi tinerilor 
şcolari din familii migrante o exercită asupra nativilor germani a prezentat Ker-
stin Schloegl Frierl, aceasta atrăgând atenţia că în Germania şcolile frecventate 
în majoritate de copii ce provin din familii migrante sunt privite cu mai puţină 
încredere decât celelalte, populaţia germană tinzând să trimită copiii la şcoli ceva 
mai îndepărtate din punct de vedere spaţial, în dauna celorlalte. 

Speranţa Dumitru, cercetătoare româncă de la Universitatea Paris Descartes 
a abordat tema „cumpărării de inteligenţă” din ţările sărace. Aceasta a arătat că 
egalitatea de şanse, ca şi componentă a conceptului de dreptate socială, impune 
angajarea profesioniştilor, acest lucru încurajând „importul de inteligenţă”. O temă 
apropiată celei menţionate mai sus a abordat şi Mihai Grigore, cercetător român la 
Universitatea din Erfurt, care a vorbit despre plecarea studenţilor români la studii 
în străinătate şi despre oportunităţile pe care aceştia le au odată cu încheierea unui 
stagiu complet de pregătire, la revenirea în ţară. 

Acestea fiind doar câteva din multele prezentări ale temei conferinţei, trebuie 
să spunem că volumul cu toate contribuţiile participanţilor, care se preconizează a 
fi curând tipărit, precum şi numărul special al Revistei Ecumenice Sibiu (RES) de-
dicat acestui eveniment se impun prin valoarea contribuţiilor fiecărui conferenţiar 
în parte ca lucrări de referinţă pentru o tematică de mare actualitate. 
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