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Protec ia diversit ii culturale în dreptul interna ional – 
UNESCO, între tradi ii i cultura diversit ii  

I. Introducere 

Prezentul studiu î i propune, f r  a se dori o pledoarie care s  legitimeze în mod 
absolut argumentul de relativism cultural, s  eviden ieze evolu ia constant  a 
importan ei conceptului de diversitate cultural  la nivel mondial, în cadrul UNESCO, 
i s  sublinieze impactul pe care acesta îl are, nu numai în ceea ce prive te 

în elegerea i aplicarea normelor de drept interna ional, dar i în ceea ce prive te 
conformarea conduitei destinatarilor cu aceste norme. Se vorbe te din ce în ce mai 
des despre lipsa de realism a celor care mai cred într-o concep ie universal  cu 
privire la drepturile omului, de exemplu – ca i ramur  de avangard  i de maxim  
eficien  a dreptului interna ional contemporan – despre idealismul celor care mai 
cred în atingerea unei „civiliza ii umane unice”, ori despre imposibilitatea judec rii 
statelor dup  ni te standarde prea obiective, atunci când se pleac  de la premise 
economice, sociale i, mai ales, culturale diferite. Nu este îns  mai pu in adev rat 
faptul c , un grad prea mare de relativism, inclusiv cultural, aduce mult  vulnera-
bilitate atunci când vine vorba despre protec ia eficient  a oric ror valori.  

Ra iunea unui astfel de demers are la baz  i caracterul contestabil al dreptului 
interna ional actual, din perspectiva culturilor juridice reflectate în normele ce 
guverneaz  conduita statelor în planul rela iilor interna ionale contemporane, precum 
i faptul c  îns i conceptul de diversitate cultural  a cunoscut, de-a lungul timpului, 

abord ri diferite. Fa  de astfel de constat ri, apari ia unor instrumente juridice 
interna ionale care vorbesc expres despre protejarea diversit ii culturale ar trebui 
considerat  ca o evolu ie remarcabil  în acceptarea, la nivel normativ, a faptului c  
existen a unor culturi i civiliza ii diferite impune abordarea diferit  a procesului de 
elaborare i interpretare a dreptului interna ional, care nu mai trebuie s  fie rezultatul 
voin ei i culturii juridice europene1, în exclusivitate. 

                                                           
 Aceast  lucrare a fost finan at  din contractul POSDRU/89/1.5/S/61968, proiect strategic 

ID 61968 (2009), cofinan at din Fondul Social European, prin Programul Opera ional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”. 

1 Ini ial am oscilat între a folosi termenii de cultur  juridic  european  i cultur  juridic  

occidental  (vestic ), datorit  faptului c  nu am dorit s  excludem din aceast  ecua ie cultura 
juridic  american . Am optat în final pentru formularea cultur  juridic  european , plecând de 
la afirma ia lui Samuel P. Huntington care, vorbind despre identitatea cultural  american , nu 
s-a sfiit s  afirme: „din punct de vedere istoric, America este o crea ie european . Identitatea 
sa na ional  i cultural  a fost definit  esen ial, dar, se pare, nu definitiv de o parte dintre 
emigran ii europeni. S-a ajuns pân  acolo încât ea a fost botezat  drept Cealalt  Europ ”. A 
se vedea pentru am nunte, S.P. Huntington, Ciocnirea civiliza iilor i refacerea ordinii 
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Un astfel de concept vine i în ajutorul legitimit ii dreptului interna ional public 
contemporan, legitimitate ce ar putea fi asigurat  numai dac  acesta ar fi capabil s  
fie o sintez  armonioas  a diferitelor culturi juridice, i nu un set de reguli create i 
impuse dup  modele imperialiste.  

Ce se în elege prin conceptele de cultur  i diversitate cultural , cum au evoluat i 
cum s-au impus aceste concepte, care sunt instrumentele juridice interna ionale menite 
s  le protejeze, care este rolul UNESCO în aceast  ecua ie, în ce m sur  vorbim despre 
eficacitatea respectivelor instrumente, în promovarea i protejarea acestei valori, ori 
care sunt limitele în care argumentul de relativism cultural poate fi invocat, sunt câteva 
dintre întreb rile la care ne propunem s  r spundem în prezentul studiu. 

II. No iunea i evolu ia conceptelor de cultur  i de diversitate cultural  

No iunea de cultur  este una dinamic , ce s-a redefinit întotdeauna i continu  s  
se modifice în permanen . De la concep ia clasic , potrivit c reia cultura era 
perceput  ca fiind echivalent  cu produc ia de obiecte materiale i produse, inclusiv 
art , literatur , patrimoniu, conceptul actual de cultur  reflect  o abordare nu numai 
pluralist , dar i mult mai activ  i ampl , incluzând manifest rile i expresiile 
culturale (muzic  tradi ional , obiecte artizanale, televiziune, radio etc.). Ea este 
legat  i de modul specific în care o societate uman  este organizat  i ac ioneaz , 
fiind expresia identit ii unui individ i/sau al unei comunit i. Cultura îmbrac  forme 
diferite, în func ie de timpul i se spa iul în care se manifest , aceast  diversitate fiind 
rezultatul unicit ii i pluralit ii de identit i apar inând diferitelor grupuri i 
societ i alc tuind omenirea2. Se consider  c , la îns i originea diferen ei, se afl  
cultura. Aceasta, ca i practic  social , nu este ceva ce individul posed  de la na tere, 
ci este un adev rat proces social la care individul particip , în contexte i condi ii 
istorice diferite i variabile; ea este cea care construie te i redefine te, în perma-
nen , identitatea unui individ. 

În limbajul obi nuit, no iunea de cultur 3 de ine o varietate de accep iuni. Astfel, 
„cultura constituie ansamblul de cuno tin e, credin e i comportamente umane ce repre-
zint  atât rezultatul, cât i o component  a capacit ii umane de a studia i de a trans-
mite cuno tin e c tre genera iile urm toare… cultura const  în limb , idei, credin e, 
obiceiuri, tabuuri, coduri, institu ii, instrumente, tehnologii, lucr ri de art , ritualuri, 
ceremonii i simboluri”4, „cultura reprezint  totalitatea valorilor materiale i spirituale 
create de omenire i a institu iilor necesare pentru comunicarea acestor valori”5. 

                                                                                                                                                
mondiale, Ed. Antet, Bucure ti, 1997, p. 78; N. Gavrilu , Antropologie social  i cultural , 
Ed. Polirom, Ia i, 2009, p. 195-196.  

2 Articolul 1 al Declara iei Universale a UNESCO privind diversitatea cultural , declara ie 
adoptat  la 2 noiembrie 2001. 

3 A se vedea pentru aspecte legate de bunurile culturale, definite ca acele bunuri c rora 
societatea le-a ata at o valoare pe scara civiliza iei i obiect de protec ie pentru dreptul 
cultural, O. Ungureanu, C. Munteanu, Eseu asupra clasific rii bunurilor în dreptul civil,  
Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2010, p. 203-214. 

4 Enciclopedia Universal  Britannica, vol.  IV, Ed. Litera, Bucure ti, 2010, p. 319. 
5 Dic ionarul Explicativ al Limbii Române (DEX), Ed. Univers Enciclopedic, Bucure ti, 

1998, p. 248. 
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În Declara ia Universal  a UNESCO privind Diversitatea Cultural  (2001), 
cultura este definit  în urm torii termeni: „un set de caracteristici distinctive de 
natur  spiritual , material , intelectual  i emo ional , apar inând unei societ i sau 
unui grup, care cuprinde al turi de art  i literatur  i moduri de via , de a tr i 
împreun , sisteme de valori, tradi ii i credin e”6, iar Conven ia UNESCO privind 
protec ia i promovarea diversit ii de expresie cultural  (2005)7

 o calific  drept „un 
element strategic în politicile na ionale i interna ionale de dezvoltare”8. Defini ia pe 
care o folose te Declara ia din 2001 este foarte apropiat  de ceea ce speciali tii în 
antropologie cultural  denumesc „pattern cultural”

9.  
Analizând conceptul de cultur , observ m c , pe lâng  caracterul s u extrem de 

dinamic
10, acesta de ine mai multe dimensiuni: o dimensiune obiectiv , reflectat  

prin caracteristici vizibile precum: limba, religia sau obiceiurile; o dimensiune subiec-

tiv , reflectat  prin moduri de gândire, sim ire i ac iune; o dimensiune individual , 
fiecare individ identificându-se cu una sau mai multe comunit i i construindu- i în 
acest mod propria identitate; o dimensiune colectiv , colectivit ile umane fiind cele 
care produc i traseaz  caracteristicile unei culturi, dezvoltând i transmi ând aceste 
caracteristici prin intermediul institu iilor educative, arhive, media etc.  

De i preocup rile în domeniul culturii i aspectele legate de diversitatea cultural  
au fost i continu  s  fie o caracteristic  central  i permanent  a Organiza iei Na iu-
nilor Unite, concep iile teoretice i transpunerea lor în practic , prin intermediul 
institu iilor, au cunoscut varia ii de-a lungul timpului. O încercare de a identifica 
modul în care organiza ia, prin intermediul UNESCO, s-a raportat la problematica 
diversit ii culturale11, de-a lungul timpului, a concluzionat c  pot fi men ionate patru 
perioade distincte i anume: imediat dup  Primul R zboi Mondial, când UNESCO, 

                                                           
6 A se vedea pentru aceast  defini ie, pct. 5 din Preambul Declara iei Universale a 

UNESCO privind diversitatea cultural . 
7 În cuprinsul prezentului, ne vom referi la acest instrument normativ folosind formularea: 

Conven ia UNESCO din 2005. 
8 Pct. 6 al Preambulului Conven iei UNESCO privind protec ia i promovarea diversit ii 

de expresie cultural  (2005), conven ie adoptat  de statele membre ale UNESCO la Paris, la 
20 octombrie 2005 i intrat  în vigoare în luna martie a anului 2007. 

9 Aceast  no iune are, potrivit speciali tilor în antropologie cultural , în general, 
urm toarele dou  sensuri: 1. tr s turi formale, stiluri ale culturilor particulare; 2. regularit i 
observabile ale comportamentului, înv ate i transmise de la o genera ie la alta (de exemplu, 
ritualurile, ceremoniile etc.). A se vedea G. Marghescu, Introducere în antropologia cultural , 
Ed. Funda iei „România de Mâine”, Bucure ti, 1999, p. 137-140; N. Gavrilu , op. cit., p. 182. 

10 Prin caracter dinamic al culturii în elegem faptul c , de i cultura este un ansamblu de 
tradi ii, practici, moduri de via  etc. care au un caracter tradi ional i relativ primitiv, ea este 
supus  în mod indiscutabil unor transform ri datorate schimb rilor i interac iunilor din sânul 
i dintre comunit ile umane, iar organizarea institu ional  a unei societ i este un instrument 

folosit în permanenta redefinire a culturii. A se vedea în acela i sens i C. Powell, Introduc-
tion: Locating culture, Identity and Human Rights, în Columbia Human Rights Law Review, 
1999, vol. 201, p. 210; R.-M. Be teliu, C. Brumar, Protec ia interna ional  a drepturilor 
omului, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2008, p. 100-104. 

11 A se vedea, pentru am nunte legate de aceste etape, K. Stenou, L’Unesco et la question 
de la diversité culturelle: bilan et stratégies, 1946-2004, Division des politiques culturelles et 
du dialogue interculturel, Paris Cedex, 2004, p. 3-25.  
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plecând de la ideea unei diviz ri culturale majore i ireconciliabile între Orient i 
Occident, a pus accentul pe educa ie i tiin , considerate a fi chei ale p cii 
mondiale; dup  anul 1960, când, odat  cu începutul procesului de decolonizare i 
proliferare a statelor independente, no iunea de cultur  a primit un accentuat caracter 
politic, în sensul în care aceste entit i nou create i-au justificat existen a pe 
elemente culturale distincte de cele ale statului de care s-au desprins, no iunea de 
cultur  fiind l rgit  pentru a îngloba i conceptul de identitate; cea de a treia etap  a 
ata at conceptul de cultur  la cel de dezvoltare i a furnizat argumente pentru 
sus inerea financiar  i administrativ  a rilor în curs de dezvoltare, iar anii 1980 i 
respectiv 1990 au însemnat stabilirea unei leg turi între cultur  i democra ie, fiind 
pus accentul pe necesitatea toleran ei, care ar trebui s  se manifeste nu numai între 
societ i, dar i în interiorul acestora, aducând astfel în discu ie, teoretic i practic, 
problema minorit ilor i cea a necesit ii unor colectivit i cu tr s turi culturale 
diferite de a coexista în acelea i grani e teritoriale. Nu f r  importan  este i 
men ionarea procesului de globalizare, care aduce noi necunoscute în modul în care 
problematica culturii este abordat , în special atunci când vine vorba despre comer ul 
interna ional i când distinc ia, între bunuri culturale i bunuri de consum curent, 
impune noi i diferite abord ri.  

Concluzionând, în aceast  problematic  a modului în care dreptul interna ional  
s-a raportat la no iunea i con inutul no iunii de cultur  ar t m c , imediat dup  cel 
de al Doilea R zboi Mondial, cultura a fost abordat  strict în termenii de produc ie 
artistic  i practici exterioare, nefiind conectat  cu modurile de gândire sau de sim ire 
ale unui grup i/sau individ, ori cu conceptul de identitate a acestuia/ acestora12, iar 
anii 1960 i 1970 au însemnat abordarea culturii în strâns  leg tur  cu puterea 
politic  i, mai ales, dezvoltarea, respectiv asisten a pentru dezvoltare, asisten  pe 
care statele dezvoltate o acordau statelor în curs de dezvoltare în scopul de a le 
facilita participarea la via a interna ional , inclusiv în materie cultural . Conceptul de 
cultur  prime te, ulterior acestor momente, valen e noi prin abordarea lui în strâns  
leg tur  cu conceptele de identitate i democra ie. 

Este apoi util s  men ion m, în acest context, i conceptul de „con inut cultural” 
care se refer  la în elesul simbolic, dimensiunea artistic  i valorile culturale care 
rezult  din sau exprim  tocmai identit ile culturale. Aceast  defini ie, con inut  în 
textul Conven iei UNESCO din 2005, demonstreaz  abordarea, în prezent, a unei 
concep ii despre cultur  radical diferite fa  de cea anterioar  anilor 1980. Elementul de 
noutate îl constituie considerarea culturii ca fiind o caracteristic  identitar  esen ial  în 
construc ia unui individ i/sau al unei colectivit i, i nu doar un produs sau un mijloc. 
Fiind conectat  cu elementele de identitate i implicând respectul pentru drepturile 
culturale ale grupurilor i indivizilor, cultura i, în special, con tientizarea diversit ii 
culturale au fost abordate în strâns  leg tur  cu democra ia i protec ia interna ional  a 
drepturilor omului, aducând în discu ie i conceptul de relativism cultural.  

Conceptul de diversitate cultural  admite existen a unei variet i de culturi 
diferite care nu sunt, nici pe departe, izolate, ci interac ioneaz  i se intersecteaz  în 
                                                           

12 Y. Donders, The History of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion 
of the Diversity of Cultural Expressions, în Protection of Cultural Diversity from a European 
and International Perspective, Ed. Intersententia, Antwerpen, 2008, p. 4-5. 
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permanen . Astfel, Conven ia UNESCO privind protec ia i promovarea diversit ii 
de expresie cultural  (2005), plecând de la afirma ii precum: diversitatea cultural  
constituie o caracteristic  definitorie a umanit ii, diversitatea cultural  constituie 
mo tenirea umanit ii fiind necesar  pentru umanitate la fel cum biodiversitatea este 
necesar  pentru natur , ori diversitatea cultural  este o cerin  indispensabil  a dez-
volt rii durabile, define te diversitatea cultural  în urm torii termeni: „diversitatea 
cultural  se refer  la varietatea de modalit i în care grupurile i societ ile î i g sesc 
forme de expresie. Aceste forme de expresie se transmit în interiorul grupului, între 
grupuri i între societ i”13.  

Anul 2005 constituie a adar un moment important pentru afirmarea i conturarea 
con inutului de cultur  i, mai ales, a aceluia de diversitate cultural , prin faptul c  
este momentul de la care vorbim, pentru prima dat , de un instrument interna ional 
cu for  juridic  obligatorie. Acest fapt nu este deloc lipsit de importan . Îns i 
Conven ia UNESCO din 2005 admite interac iunea cu alte instrumente normative 
interna ionale, în special cele din materia drepturilor omului i din materia dreptului 
interna ional economic sau al dezvolt rii, cu consecin e dintre cele mai interesante. 

Fa  de cele prezentate mai sus, consider m c  este util  prezentului demers, pre-
zentarea succint  a UNESCO, a activit ii sale în domeniul cultural i, mai ales, a 
instrumentelor juridice, obligatorii i de recomandare elaborate în cadrul acestei organi-
za ii. Conven ia din 2005 nu este decât rezultatul unei munci ample a organiza iei, 
preocupat  de-a lungul timpului de reglementarea mai multor aspecte din domeniul 
cultural, precum cooperarea cultural , patrimoniul cultural sau participarea cultural . 

III. Rolul UNESCO în promovarea i protejarea culturii i a diversit ii 
culturale în dreptul interna ional. Instrumente juridice relevante. Eficacitate 

1. Scurte considera ii legate de înfiin area, scopurile i obiectivele UNESCO 

Ideea necesit ii de a se constitui o organiza ie interna ional  care s  se ocupe de 
domeniile educa iei, tiin ei i culturii î i are originea la finalul Primului R zboi 
Mondial, cei mai importan i predecesori ai UNESCO fiind: Comitetul pentru 
Cooperare Intelectual  (CICI) – cu sediul la Geneva i care a func ionat între anii 
1922-1946 – i Biroul Interna ional pentru Educa ie (IBE) – cu sediul la Geneva i 
care a func ionat în perioada 1925-1968, începând cu anul 1969 devenind parte a 
Secretariatului UNESCO.  

Organiza ia Na iunilor Unite pentru Educa ie, tiin  i Cultur  (UNESCO) a luat 
fiin  la 16 noiembrie 1945 în urma Conferin ei Na iunilor Unite pentru stabilirea 
unei organiza ii educa ionale i culturale, conferin  desf urat  la Londra. În cadrul 
acesteia a fost adoptat  Constitu ia UNESCO, care a intrat în vigoare la 4 noiembrie 
1946, dup  ratificarea ei de c tre 20 de state membre14.  
                                                           

13 Art. 4 pct. 1 din Conven ia UNESCO privind protec ia i promovarea diversit ii de 
expresie cultural  (2005). 

14 Cele 20 de state semnatare au fost: Australia, Brazilia, Canada, China, Cehoslovacia, 
Danemarca, Republica Dominican , Egipt, Fran a, Grecia, India, Liban, Mexic, Noua 
Zeeland , Norvegia, Arabia Saudit , Africa de Sud, Turcia, Marea Britanie i Statele Unite ale 
Americii.  
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Organiza ia are, în prezent, 193 de membri cu drepturi depline i 7 membri 
asocia i15, de ine rela ii de colaborare cu un num r impresionant de organiza ii non-
guvernamentale din cele mai diferite domenii de activitate16, ori de funda ii care 
ac ioneaz  în societatea civil 17. România este membr  a UNESCO înc  de la 27 
iulie 1956 i g zduie te, din anul 1972, la Bucure ti, sediul Centrului European 
pentru Înv mântul Superior (CEPES), responsabil pentru promovarea cooper rii i 
reformei în înv mântul superior din Europa Central  i de Est. 

Din punctul de vedere al structurii organizatorice, organiza ia este condus , 
potrivit Constitu iei proprii, de c tre Conferin a General  i Bord-ul Executiv iar 
Secretariatul, condus de Directorul-general, este cel care implementeaz  deciziile 
primelor dou  organe.  

Conferin a General  este alc tuit  din reprezentan i ai statelor membre i 
stabile te, la fiecare doi ani, obiectivele i priorit ile organiza iei precum i bugetul 
acesteia, iar Bord-ul Executiv are 58 de membri, ale i dup  criterii precum diversi-
tatea cultural  i reprezentarea geografic  echitabil , este cel care asigur  manage-
mentul organiza iei i se întâlne te de dou  ori pe an pentru a urm ri programul de 
implementare. Secretariatul este alc tuit din Directorul-general i din personalul 
auxiliar angajat de acesta18 i este cel care, a a cum am ar tat deja, implementeaz  
deciziile celorlalte dou  organe. 

Misiunea UNESCO este aceea de a contribui la construirea p cii mondiale, 
eradicarea s r ciei, dezvoltarea durabil  i dialogul intercultural, prin intermediul 
educa iei, tiin elor, culturii, comunica iilor i informa iilor, sens în care organiza ia 
are dou  obiective globale ample i anume: situa ia din Africa i, respectiv, problema 
egalit ii de gen i mai multe obiective corolar ale celor dintâi, respectiv: realizarea 
unei educa ii de calitate i pe tot parcursul vie ii i pentru to i, mobilizarea cuno -
tin elor tiin ifice i politice necesare unei dezvolt rii durabile, abordarea proble-
melor sociale i etice emergente, promovarea i sprijinirea diversit ii culturale, a 
dialogului intercultural i a culturii p cii i construirea unor societ i bazate pe 
cunoa tere, prin informare i comunica ii.  

Fa  de astfel de obiective, se va putea observa c  activitatea UNESCO se 
realizeaz  în urm toarele sfere de activitate: educa ie, tiin e naturale, tiin e sociale 
i umaniste, cultur , comunica ii i informa ii, servicii media.  

În domeniul culturii, direc iile în care ac ioneaz  organiza ia cuprind urm toarele 
teme: diversitatea cultural , patrimoniul mondial, patrimoniul imaterial, patrimoniul 
acvatic, patrimoniul mobil i muzeele, creativitatea, dialogul, ac iunea normativ  i 
situa iile de urgen . 

Dintre direc iile vizate în domeniul culturii, diversitatea cultural , ca i tem  de 
ac iune a UNESCO, presupune ac iuni ce vizeaz  urm toarele patru aspecte: 

                                                           
15 A se vedea, pentru statele membre i statele cu statul de membru asociat, site-ul oficial 

al organiza iei (http://erc.unesco.org/portal/UNESCOMemberStates.asp?language=en). 
16 Pentru o lista complet  a acestor organiza ii, a se vedea (http://erc.unesco.org/ong/ 

ONGlist_p.asp?language=E). 
 17 Pentru o list  a acestor funda ii implicate în activitatea UNESCO, a se vedea (http:/ /por-

tal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=35330&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html). 
18 În prezent, este vorba despre aproximativ 2.000 de persoane ce provin din 170 de state. 
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diversitatea expresiilor culturale, patrimoniu, limbi i multilingvism i cultur  i 
dezvoltare i este i direc ia asupra c reia vom insista în cele ce urmeaz  prin 
prezentarea principalelor instrumente normative adoptate în cadrul organiza iei. 

2. Instrumente juridice adoptate de UNESCO pentru promovarea i 
protejarea diversit ii culturale 

Promovarea i protejarea culturii i a diversit ii culturale în cadrul UNESCO nu 
au parcurs întotdeauna un drum prestabilit, fapt ce ne-a determinat, de altfel, s  i 
intitul m prezentul studiu prin referirea la tradi ie i cultura diversit ii în cadrul 
organiza iei. 

Instrumente juridice prin intermediul c rora lucreaz  UNESCO sunt men ionate, 
unele expres, altele tacit de c tre Constitu ia UNESCO care, vorbind despre atribu-
iile Conferin ei Generale, arat  c , atunci când astfel de instrumente legale sunt 

supuse aprob rii statelor, trebuie f cut  distinc ia între recomand ri i tratate interna-
ionale, existând situa ii în care aceste instrumente trebuie s  fie adoptate nu numai 

de Conferin a General , ci i de Conferin a Interna ional  a statelor. De i Constitu ia 
UNESCO nu le prevede expres, sunt instrumente legale folosite în cadrul UNESCO, 
al turi de tratate interna ionale (în sens larg) i recomand ri, i declara iile i 
chartele. Func ia de depozitar, în mod obi nuit, pentru aceste instrumente este 
îndeplinit  de Directorul General al UNESCO, dar, atunci când instrumentele legale 
sunt adoptate sub auspiciile comune ale mai multor organiza ii, dintre care doar una 
este UNESCO, func ia de depozitar apar ine Secretarului General al ONU. 

Conven iile sunt instrumente cu for  juridic  obligatorie. No iunea de conven ie 
trebuie privit  în sens larg19, în elegându-se prin acesta orice instrument capabil s  
exprime acordul expres al statelor fie c  acest instrument poart  denumirea de tratat, 
conven ie, acord, agrement, protocol etc. 

Recomand rile sunt instrumente f r  for  juridic , individuale (adresate unui 
anumit stat) sau colective (adresate mai multor state), în scopul de a încuraja 
adoptarea unei anumite abord ri sau unui anumit act, într-o modalitate prestabilit  i 
într-o sfer  cultural  determinat . 

Declara iile sunt angajamente morale sau politice ce angajeaz  statele în baza 
bunei-credin e. 

Modul în care UNESCO s-a raportat la problematica culturii i a diversit ii 
culturale este reflectat i de documentele pe care aceast  organiza ie le-a adoptat în 
domeniul men ionat. Din punct de vedere cronologic se va putea observa cu u urin  
faptul c  aceste documente reflect  i, totodat , corespund celor patru perioade 
men ionate anterior ca marcând fundamental evolu ia conceptului i con inutului 
termenului de cultur . 

Imediat dup  cel de al Doilea R zboi Mondial, plecând de la concep ia potrivit 
c reia „cheia rela iilor pacifiste o constituie solidaritatea intelectual  i moral  a 
umanit ii”, iar acesta poate fi atins  prin formula „cuno tin e, în elegere, pace”, 

                                                           
19 A se vedea pentru am nunte privind sensul larg al no iunii de conven ie, R.-M. Be teliu, 

Drept interna ional public, vol. I, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2005, p. 96; B. Selejan-Gu an,  
L.-M. Cr ciunean, Drept interna ional public, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2008, p. 196-197. 
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UNESCO i-a propus drept obiectiv atingerea treptat  a p cii interna ionale i a 

prosperit ii comune a umanit ii, prin cooperarea na iunilor în domeniile educa iei, 

tiin ei i culturii.  

În mod concret, acest lucru urma s  fie realizat prin men inerea, dezvoltarea i 
difuzarea cuno tin elor (art , monumente, c r i, tiin  i istorie) i a informa iilor, în 
a a fel încât acestea s  fie accesibile unor mase cât mai extinse de oameni. A a cum 
am ar tat, în partea introductiv  a prezentului demers, no iunea de cultur  nu avea un 
con inut politic, nu era legat  în niciun fel de conceptul de identitate i se limita strict 
la informa ia cu caracter istoric i produc ia de artistic .  

Din punct de vedere normativ, este perioada în care sunt adoptate acte precum: 
Acordul privind facilitarea circula iei interna ionale a materialelor audio cu caracter 
educa ional, tiin ific i cultural (1948), Acordul privind importul de materiale 
educa ionale, tiin ifice i culturale (1950), Protocolul adi ional la Acordul privind 
importul de materiale educa ionale, tiin ifice i culturale (1976), Conven ia 
universal  privind copyright-ul (1952) cu cele trei protocoale adi ionale, Conven ia 
privind protejarea propriet ii culturale în caz de conflict armat (1954), Protocolul  
nr. 1 la Conven ia privind protejarea propriet ii culturale în caz de conflict armat 
(1954), Protocolul nr. 2 la Conven ia privind protejarea propriet ii culturale în caz 
de conflict armat (1999), Recomandarea privind principiile interna ionale aplicabile 
excava iilor arheologice (1956), Conven ia privind schimbul interna ional de publi-
ca ii (1958), Conven ia privind schimbul oficial de publica ii i documente guverna-
mentale între state (1958), Recomandarea privind cele mai eficiente m suri pentru 
accesibilitatea larg  a muzeelor (1960), Recomandarea privind ap rarea frumuse ii i 
caracteristicilor peisajelor naturale i siturilor (1962). 

Abandonarea concep iei conflictului ireconciliabil între Orient i Occident i 
apropierea conceptului de cultur  celui de politic  au transformat modul în care 
organiza ia s-a raportat la problema diversit ii culturale. Astfel, au fost tot mai 
frecvente în documentele elaborate de UNESCO, formul ri care duceau în esen  la 
aceea i concluzie, i anume, în ciuda diversit ii etnice, lingvistice, religioase etc., ce 
trebuie considerat  o surs  de bog ie, i nu de conflict, fiecare na iune prin inter-
mediul caracteristicilor i valorilor sale proprii constituie o contribu ie esen ial  la 
patrimoniul comun al umanit ii. Cu toate acestea, con tien i de eventualitatea unui 
conflict i dorind excluderea lui, fondatorii organiza iei au considerat c  solu ia nu 
este nici uniformizarea/ standardizarea, i nici absoluta independen  i absolutizare a 
elementului cultural, formula de mijloc fiind sintetizat  în celebrul dicton: „unitate în 
diversitate”. Acestuia i, în general, politicii construite în jurul s u, li s-au repro at 
lipsa de con inut i de m suri concrete menite s -l pun  în aplicare. 

Con tient  de faptul c  realitatea interna ional  presupune o dependen  mutual , 
f r  precedent, a statelor i o multiplicare a rela iilor apar inând unor ordinii diferite, 
dup  anul 1960, UNESCO a adoptat câteva documente relevante în materie i 
anume: Recomandarea privind mijloacele privind mijloacele de interzicere i preve-
nire a importului, exportului i transferului ilicit al propriet ii culturale (1964), 
Declara ia privind principiile cooper ri culturale interna ionale (1966) i Recoman-
darea privind conservarea propriet ii culturale periclitat  prin lucr ri publice sau 
private (1968). Dintre acestea se distinge prin con inut i problematic , Declara ia 
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privind principiile cooper rii culturale interna ionale (1966), adoptat  de UNESCO 
sub forma unei rezolu ii a Conferin ei Generale. 

Declara ia, de i arat  c  indivizii nu sunt determina i de culturile lor, constat , 
totu i, c  acestea influen eaz , în mod indiscutabil i necesar, modul în care ace tia 
percep lumea înconjur toare i se raporteaz  la acesta. Aceste aspecte au serioase 
implica ii în materia dezvolt rii i în domeniul interac iunilor dintre persoane 
influen ate de antecedente culturale diferite, care sunt puse în situa ia de a înv a ele 
însele aspecte legate de celelalte culturi i civiliza ii, cunoscut fiind faptul c  persoanele 
cu un bagaj cultural diferit reac ioneaz  diferit într-o situa ie identic . Declara ia a 
men inut ideea potrivit c reia cheia p cii mondiale este cunoa terea reciproc , iar acest 
lucru poate fi atins numai prin cooperarea interna ional  i respectul originalit ii 
fiec rei culturi în rela iile dintre state. Aspectele men ionate anterior au fost temperate 
în declara ie prin faptul c  idealurile de libertate i deschidere au fost consacrate i 
afirmate în strâns  leg tur  cu necesitatea imperativ  de a respecta suveranitatea 
statelor, la acea dat , în general state constituite pe baze na ionale.  

Declara ia din anul 1966 este un document important al UNESCO, prin aceea c  
exprim  voin a politic  de cooperare a statelor. Ea nu determin  îns  în mod detaliat 
i concret care sunt modalit ile de ac iune sau eventualele contradic ii sau 

impedimente în realizarea acestei cooper ri. Cert este îns  faptul c  ea transform  
cultura într-un instrument politic, ce va fi folosit apoi în materia cooper rii culturale 
i a activit ilor interculturale20. 

Ideea ata rii conceptului de cultur  celui de dezvoltare a ap rut în anii 1970, în 
strâns  leg tur  cu dorin a de a g si i mijloacele concrete pentru punerea în aplicare 
a principiilor conturate pân  atunci. Astfel, folosind contextul politic al statelor ce  
s-au declarat independente de sub domina ia colonial , în acea perioad , precum i 
întregul arsenal juridic pus la dispozi ie de ONU, cultura a fost folosit  ca singura 
metod  posibil  pentru realizarea unui drum autonom spre progres, progres consi-
derat esen ial pentru atingerea libert ii politice i factor de ob inere a autonomiei 
economice. Dou  sunt aspectele definitorii pentru aceast  perioad  i anume: 
aprecierea faptului c  respectul pentru identitatea cultural  s-a înf i at pentru prima 
dat  în termeni de op iuni politice i economice (nu numai estetice) i con tientizarea 
faptului c  s-a neglijat i chiar subestimat pân  atunci o component  important  a 
diversit ii culturale, i anume diversitatea intra-societal , fiind evident faptul c , cel 
pu in în perioada contemporan , multiculturalismul nu începe acolo unde se termin  
frontierele unui stat. Pentru multiculturalismul cantonat în grani ele statele, preocu-
pate fiind mai degrab  de restabilirea rela iilor de pace între ele, statele nu aveau 
preg tit, la acea vreme, un r spuns. 

Dintre documentele elaborate de UNESCO din aceast  perioad  amintim: Con-
ven ia privind mijloacele de interzicere i prevenire a importului, exportului i trans-
ferului ilicit al propriet ii culturale (1970), Conven ia privind protec ia produc to-
rilor de fonograme împotriva multiplic rii ilegale a fonogramelor (1971), Conven ia 
universal  privind Copyright-ul (1971), Declara ia de principii c l uzitoare privind 
utilizarea transmisiunilor prin satelit ca mijloc pentru libera circula ie a informa iei, 

                                                           
20 A se vedea, pentru am nunte, K. Stenou, op. cit., p. 10-11. 
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promovarea educa iei i a schimburilor culturale (1972), Conven ia privind protejarea 
patrimoniului cultural i natural mondial (1972), Recomandarea privind protejarea, la 
nivel na ional, a patrimoniului cultural i natural (1972), Recomandarea privind 
protec ia legal  a traduc torilor i translatorilor i a mijloacelor practice de îmbun -
t ire a statutului traduc torilor (1976), Recomandarea privind schimbul interna ional 
al propriet ilor culturale (1976), Recomandarea privind participarea i contribu ia 
maselor populare la via a cultural  (1976), Recomandarea privind p strarea i rolul 
contemporan al ariilor istorice (1976), Recomandarea privind protejarea propriet ii 
culturale mobile (1978), Declara ia privind principiile fundamentale privind contri-
bu ia mijloacelor de comunicare în mas  la sus inerea p cii i în elegerii interna io-
nale în promovarea drepturilor omului i lupta împotriva rasismului, apartheidu-ului 
i incit rii la r zboi (1978). 

Adoptarea în anul 1978 a Declara iei privind principiile fundamentale privind 
contribu ia mijloacelor de comunicare în mas  la sus inerea p cii i în elegerii 
interna ionale în promovarea drepturilor omului i lupta împotriva rasismului, 
apartheidu-ului i incit rii la r zboi a însemnat recunoa terea faptului c  esen a unui 
popor este cultura, c  aceasta nu este un simplu produs sau mod de via  ori de 
în elegere accesoriu al activit ii sociale, ci ea este un ansamblu de valori i de crea ii 
ale unei societ i, expresie a îns i vie ii acelei societ i. Subliniindu-se înc  o dat  
faptul c  autonomia nu va duce la excludere, ci la schimburi între entit ile cu 
pattern-uri culturale diferite, ceea ce r mânea înc  de realizat era g sirea unui 
echilibru între particularit ile unei anumite culturi i necesitatea de a realiza un 
oarecare grad de universalism, care s  nu d uneze îns i identit ii acestor entit i. 

No iunile de cultur  i democra ie s-au întâlnit dup  anii 1980, când, preocupat  
de decalajul dintre conceptele juridice i aplicarea lor concret , UNESCO a adus în 
discu ie necesitatea de a se da efectivitate drepturilor culturale. No iunea de cultur  a 
primit valen e noi i mult mai largi fiind definit  astfel: „în sensul cel mai larg, 
cultura poate fi ast zi considerat  ca ansamblul caracteristicilor distinctive, spirituale, 
materiale, intelectuale i afective care caracterizeaz  o societate sau un grup social. 
Ea cuprinde, pe lâng  arte i litere, i moduri de via , drepturi fundamentale ale 
fiin ei umane, sisteme de valori, tradi ii i credin e”21. Potrivit defini iei men ionate, 
însu i conceptul de cultur  con ine atât aspecte particulare, cât i aspecte universale 
i anume: ideea universal  a unor drepturi fundamentale ale fiin ei umane i res-

pectiv, în sfera particular , credin ele i modurile de via  care le permit membrilor 
grupului s  simt  o leg tur  special  i unic  cu ceilal i membri ai grupului22. 

Apropierea dintre cele dou  no iuni a fost i mai evident  când s-a pus problema 
luptei împotriva apartheid-ului i când a fost pus  în discu ie unitatea speciei umane 
i aspectele legate de diversitate i egalitate. În acest mod, leg tura dintre cultur  i 

politic , cristalizat  în activitatea i documentele UNESCO înc  cu câteva decenii 
înainte, a fost readus  în discu ie i înt rit  prin accentul care s-a pus pe democra ie 
i promovarea drepturilor economice, sociale i culturale atât în sânul societ ilor, cât 
i în arena interna ional .  

                                                           
21 Declara ia UNESCO de la Mexic asupra politicilor culturale, 1982.  
22 K. Stenou, op. cit., p. 16. 
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Sub aspect normativ, men ion m urm toarele documente adoptate de UNESCO: 
Conven ia multilateral  pentru evitarea dublei tax ri a drepturilor de autor (1979), 
Recomandarea privind statutul artistului (1980), Recomandarea privind ap rarea i 
p strarea imaginilor mobile (1980), Recomandarea privind ap rarea culturii i folclo-
rului tradi ional (1989), Conven ia privind ap rarea patrimoniului cultural acvatic 
(2001), Declara ia UNESCO privind diversitatea cultural  (2001), Conven ia privind 
p strarea patrimoniului cultural imaterial (2003), Declara ia UNESCO privind distru-
gerea interna ional  a patrimoniului cultural (2003) i Conven ia privind protec ia i 
promovarea diversit ii de expresie cultural  (2005). 

În ciuda acestor progrese considerate remarcabile, UNESCO a continuat s  nu 
aib  r spuns la întrebarea dac  este posibil s  fie identificat un ansamblu semnificativ 
de valori care s  fie comune întregii umanit i. În plus, vulnerabilitatea sistemului 
conceput de ONU pentru protec ia drepturilor economice, sociale i culturale23, 
precum i lipsa lor de con inut, f ceau imposibil  protejarea lor efectiv . Al turi de 
aceste constat ri, con tientizarea faptului c  exercitarea efectiv  a drepturilor 
culturale i lingvistice devine din ce în ce mai important  pentru solu ionarea 
conflictelor na ionale i interna ionale i pentru protec ia drepturilor omului, a pus 
UNESCO în situa ia de a încerca s  g seasc  solu ii eficiente pentru solu ionarea 
acestei probleme. 

În plus, organiza ia s-a confruntat i se confrunt  cu probleme precum cele legate 
de multiculturalism, considerat drept un model care ar putea s  înlocuiasc  asimilarea 
i integrarea, i care ar fi apt s  p streze diversitatea i autonomia cultural  în sânul 

societ ilor, l sând ca leg turile de cet enie s  fie cele care s  in  împreun , în 
cadrul statal, persoanele având resurse culturale diferite. Fa  de cele enun ate îns ,  
s-a pus, pe bun  dreptate, întrebarea, în ce m sur  conceptul de cet enie ar putea, în 
cadrul societ ilor multiculturale, pe de o parte, s  asigure o leg tur  social  
suficient  între individul respectiv i societatea în care tr ie te, iar pe de alt  parte, s  

                                                           
23 Vulnerabilitatea sistemului ONU de protec ie a drepturilor economice, sociale i 

culturale este dat  de îns i mecanismul de protec ie conceput în scopul men ionat. Sistemul 
ONU de protec ie a drepturilor economice, sociale i culturale are la baz , în principal, Pactul 
interna ional privind drepturile economice, sociale i culturale, adoptat de Adunarea General  
a ONU în anul 1966 i intrat în vigoare în anul 1976. Pactul con ine propriul mecanism de 
protec ie a drepturilor enun ate. Astfel, pe de o parte, statele, în momentul în care devin parte 
la acest pact, nu- i asum  obliga ia de a pune imediat în practic  obliga iile rezultate din 
con inutul s u, nici s  confere drepturilor enun ate un efect imediat ci, potrivit art. 2 alin. (1): 
„Fiecare stat parte la prezentul Pact se angajeaz  s  ia m suri, individual i prin asisten  i 
cooperare interna ional , în special în domeniul economic i tehnic, utilizând la maximum 
resursele sale disponibile, în scopul de a ajunge treptat la deplina înf ptuire a drepturilor recu-
noscute în prezentul Pact, prin toate mijloacele adecvate, inclusiv adoptarea de m suri legislative 
în mod special”, iar pe de alt  parte, nu exist  un sistem de plângeri interstatale sau individuale, 
ci doar obliga ia, pentru state, de a depune rapoarte asupra m surilor pe care le-au adoptat i 
asupra progresului înregistrat în respectarea drepturilor recunoscute de Pact. A se vedea, pentru 
am nunte, B. Selejan-Gu an, Protec ia european  a drepturilor omului, ed. a III-a, Ed. C.H. 
Beck, Bucure ti, 2008, p. 12-13; B. Selejan-Gu an, L.-M. Cr ciunean, op. cit., p. 107-108. 
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lase libertate de expresie tocmai acelor manifest ri care, în abstract, ar fi incompa-
tibile cu unitatea acelei societ i24.  

În aceste condi ii, apare cu totul fireasc  o alt  întrebare i anume aceea legat  de 
eficacitatea instrumentelor, concepute de UNESCO, pentru a da eficien  acestui 
deziderat, iar apoi problema expertizei acestuia de a furniza Statelor Membre 
asisten  în identificarea politicilor publice care s  permit  ob inerea pe de o parte, a 
unei coeziuni sociale în sânul societ ilor multiculturale, iar pe de alt  parte, a unui 
grad suficient de respectare a diversit ii culturale de expresie.  

A a cum se subliniaz  i în strategiile UNESCO25 ori în alte documente 
programatice apar inând acestei organiza ii, dac  leg tura între cultur  i cunoa tere 
i-a conferit organiza iei un loc central în realizarea idealului de pace mondial , dac  
leg tura între cultur  i politic  a f cut din identitatea cultural  un element esen ial în 
problema independen ei politice, dac  leg tura dintre cultur  i dezvoltare a permis 
statelor nou create s - i consolideze propria putere economic  i s  se afirme pe 
scena mondial , atunci leg tura dintre cultur  i democra ie a fost i este, în mod 
indiscutabil, cea care a atras aten ia, în egal  m sur , asupra rela iilor culturale intra 
i interstatale. 

Ne g sim ast zi în situa ia în care se contureaz  tot mai puternic o nou  leg tur , 
menit  s  aduc , în istoricul dezvolt rii conceptului de identitate cultural , etapa cu 
num rul cinci, i anume aceea a leg turii dintre cultur  i securitate. Cultura ar fi cea 
care ar ajuta la asigurarea securit ii în interiorul26 i în afara grani elor statale cu 
condi ia dezvolt rii unor rela ii interculturale pozitive, sus inute administrativ i 
financiar prin intermediul institu iilor statale i interna ionale. De altfel, statele 
membre ale UNESCO au respins în mod categoric, cu prilejul Conferin ei generale a 
UNESCO din 2001, ideea potrivit c reia ar exista diferen e ireconciliabile între 
culturi i civiliza ii iar diversitatea cultural  a fost recunoscut , pentru prima data, 
drept „patrimoniu comun al umanit ii”, ea fiind inseparabil  de respectul pentru 
demnitatea persoanei umane.  

Strategia UNESCO pe termen mediu pentru anii 2002-2007 reafirm  mandatul 
special pe care organiza ia îl are din partea Na iunilor Unite pentru p strarea i 
promovarea diversit ii culturale. Aceasta exprim  faptul c , pe de o parte, procesul 
de globalizare este o provocare dificil , pe de alt  parte, tocmai el este sursa unui 
dialog între culturile i civiliza iile mondiale, dialog ce ar trebui s  se construiasc  cu 
luarea în considerare a demnit ii egale a acestora i s  se bazeze pe drepturile i 
libert ile fundamentale ale omului. Strategia vorbe te despre un rol de importan  
major  ce trebuie dat culturii în toate politicile culturale, în scopul de a promova 
diversitatea cultural  pentru realizarea pluralismului, dezvolt rii durabile i a p cii. 
În mod concret, scopul este acela de a orienta diversitatea spre un pluralism construc-
tiv, prin crearea acelor mecanisme statale apte s  promoveze o interac iune armo-
nioas  între culturi. Protejarea diversit ii culturale este strâns legat  de contextul 

                                                           
24 K. Stenou, op. cit., p. 19. 
25 A se vedea Strategia pe termen mediu pentru anii 1996-2001 i Strategia pe termen 

mediu 2002-2010 (www.unesco.org). 
26 Evident, este vorba despre societ ile multiculturale. 
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general al dialogului între civiliza ii i culturii i de capacitatea de a institui o 
în elegere mutual , precum i o solidaritate i o cooperare veritabil . 

Strategia UNESCO pentru anii 2010-2011 în domeniul tiin elor sociale i 
umaniste27 î i fixeaz  obiective precum dezvoltarea cuno tin elor, standardelor i a 
cooper rii intelectuale, în scopul de a facilita schimb rile sociale apte s  conduc  la 
elaborarea unor valori universale de justi ie, libertate i demnitate uman  i la 
dezvoltarea unor politici publice optime s  r spund  transform rilor din sânul 
societ ilor i nevoilor popula iei. Acest lucru urmeaz  s  fie realizat prin încurajarea 
cercet rii în tiin ele sociale în toate col urile lumii i încurajarea dialogului dintre 
cercet tori, factorii de decizie politic  i cei implica i în dezvoltarea economic , 
social  i cultural . 

3. Considera ii legate de eficacitatea i utilitatea instrumentelor juridice 
pentru realizarea scopurilor propuse 

Punerea în practic  a acestor strategii înseamn  i existen a unor instrumente apte 
s  fie folosite pentru realizarea obiectivelor, iar fa  de astfel de constat ri se impune 
întrebarea în ce m sur  UNESCO are la dispozi ie cele mai eficiente instrumente i 
dac  ceea ce se consider  a fi maxima evolu ie normativ , respectiv Conven ia 
UNESCO din 2005, este un instrument juridic perfect ori perfectibil pentru atingerea 
dezideratelor enun ate. 

Fa  de cele prezentate, putem, de asemenea, s  ne întreb m, în ce m sur  dreptul 
interna ional actual urm re te protejarea real  a diversit ii culturale sau vorbim doar 
despre corectitudine i calcule de natur  politic  i/sau economic ? Ce î i propune de 
fapt dreptul interna ional contemporan? S  protejeze diversitatea cultural  a statelor 
i s  încerce apoi s  g seasc  un set de caracteristici universale comune sau s  

transforme identitatea actorilor implica i28, pentru ca apoi ace tia s  considere c  
normele de drept interna ional corespund propriei lor concep ii identitare? Din punct 
de vedere teoretic, ecua ia cultur , identitate i drept interna ional poate fi, în prin-
cipiu, solu ionat  urmând anumite modele teoretice sau încercând, dac  este cazul, o 
sintez  a acestora.  

Astfel, dac  la baza ecua iei ar sta teoria ra ional  care arat  c  orice ac iune a 
unui individ sau stat are la baz  logica consecin elor, sintetizat  în fraza: „fac ceea ce 
fac pentru c  doresc s  ating un anumit rezultat”, atunci abord rile profesorului 
Andrew T. Guzman în paradigma teoriei alegerii generale ra ionale29 pot fi consi-
derate de actualitate pentru solu ionarea ecua iei men ionate.  

                                                           
27 Pentru con inutul acestei strategii, a se vedea (http://www.unesco.org/new/en/social-

and-human-sciences/about-us/how-we-work/strategy/). 
28 Transformarea identit ii actorilor implica i s-a realizat de foarte multe ori de-a lungul 

istorie rela iilor interna ionale i dreptului interna ional, prin metode precum impunerea unor 
standarde duble sau exportul de democra ie. A se vedea pentru am nunte, L.-M. Cr ciunean, 
H.A. Rusu, Is the United States an Appropriate Model for Romanian Democracy? – 
International and Human Rights Perspective, în Revista East-West Cultural Passage  
nr. 8/2009, p. 68-82. 

29 A se vedea A.T. Guzman, How International Law Works. A Rational Choice Theory, 
Oxford University Press, New York, 2008, p. 3-69, iar pentru o recenzie a acestei lucr ri, cu 
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Dac  îns  ar fi folosit  teoria constructivist , care sus ine c  orice conduit  
social , fie c  este vorba despre conduita unui stat ori aceea a unui individ, are la 
baz  reg sirea acestuia în normele care îi sunt aplicabile, aceste norme fiind 
conforme cu a tept rile sale, atunci orice ac iune a subiec ilor men iona i ar fi 
determinat  de elemente identitare, respectiv: „fac ceea ce fac, pentru c  sunt ceea ce 
sunt”. Constructivi tii sus in, a adar, c  elementul determinant pentru comporta-
mentul unui individ sau stat este identitatea sa social  i mai pu in un calcul costuri 
materiale-beneficii. Teoria constructivist  aduce îns  o doz  considerabil  de 
nelini te normativ  în dreptul interna ional, prin aceea c  presupunerea unei doze 
oarecare de elemente identitare în conduita specific  adoptat  de un anumit stat pune 
în discu ie legitimitatea normelor, moralitatea acestora, caracterul lor just sau etic. 

Ne vom opri, pentru a încerca s  g sim un r spuns la întreb rile de mai sus, 
numai asupra Conven iei UNESCO privind protec ia i promovarea diversit ii 
culturale de expresie, din anul 2005 i asupra Declara iei Universale a UNESCO 
privind diversitatea cultural  din anul 2001. 

Conven ia UNESCO privind protec ia i promovarea diversit ii culturale de 
expresie din anul 2005 a fost adoptat  de Conferin a General  a organiza iei la 20 
octombrie 2005 i a urmat unei declara ii de principii care s-a referit la diversitate 
cultural  în general, respectiv Declara ia Universal  a UNESCO privind diversitatea 
cultural , adoptat  în noiembrie 2001 de c tre acela i organ.  

Aceasta din urm , instrument f r  for  juridic  obligatorie, i-a propus promo-
varea diversit ii culturale în contextul respectului pentru drepturile omului, ar tând 
înc  din Preambul c : „respectul pentru diversitatea culturilor, toleran a, dialogul i 
cooperarea (…) sunt printre cele mai bune garan ii ale p cii i securit ii”. Declara ia 
din 2001 include sec iuni care se refer  la identitate, diversitate i pluralism; 
diversitatea cultural  i drepturile omului; diversitatea cultural  i creativitatea ori 
diversitatea cultural  i solidaritatea interna ional .  

Articolul 1 al Declara iei statueaz , de pild , c : „Fiecare cultur  are propria sa 
demnitate i valoare, ce trebuie respectate i protejate. Orice popor are dreptul i 
obliga ia s - i dezvolte propria cultur . În marea lor varietate i diversitate i prin 
influen area reciproc  pe care o exercit , toate culturile sunt parte integrant  a patri-
moniului comun al umanit ii”. Principii precum: diversitatea cultural  constituie 
patrimoniul comun al umanit ii i o resurs  important  a dezvolt rii; necesitatea 
cooper rii interna ionale în accesul i participarea în diversitatea cultural , transpar 
cu u urin  din textul instrumentului men ionat. 

Adoptarea Declara iei a deschis drumul spre adoptarea unui instrument cu for  
juridic  obligatorie, preocuparea Statelor Membre ale ONU fiind legat , dup  adop-
tarea acestei declara ii, de identificarea acelei organiza ii care ar fi putut s  ac ioneze 
cel mai eficient i în cuno tin  de cauz  pentru elaborarea unui astfel de instrument. 
Au fost men ionate: Organiza ia Mondial  a Comer ului (OMC, eng. WTO) i 
Organiza ia Na iunilor Unite pentru Educa ie, tiin  i Cultur  (UNESCO) i a fost 

                                                                                                                                                
explicarea succint  a teoriei men ionate, L.-M. Cr ciunean, How International Law Works. A 
Rational Choice Theory, Oxford University Press, New York, 2008, 260 pagini (Recenzie), în 
Revista Român  de Drept Interna ional nr. 8/2009, p. 169-172. 
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preferat  cea din urm , datorit  mandatului s u cultural i listei impresionante de 
documente adoptate în domeniul culturii. 

Drumul spre adoptarea Conven iei din 2005 a fost marcat i de o serie de reac ii 
de natur  politic 30. De pild , Marea Britanie i Olanda i-au declarat acordul în pri-
vin a declara iei, dar nu au sprijinit Planul de Ac iune pentru implementarea acesteia; 
SUA, de i nu avea calitatea de stat membru al UNESCO la acea dat 31, a participat la 
procesul de adoptare a declara iei în calitate de observator; în sfera societ ii civile, 
organiza iile non-guvernamentale au încercat prin propria lor schi  de declara ie, s  
extrag  de sub competen a acordurilor comerciale ale Organiza iei Mondiale a 
Comer ului, comer ul cu bunuri culturale.  

Adoptarea în anul 2005 a Conven iei UNESCO privind protec ia i promovarea 
diversit ii culturale de expresie a fost precedat  de o procedur  ampl  i discu ii con-
tradictorii32 între statele membre i de o serie de consult ri cu alte organiza ii a c ror 
activitate avea leg tur  cu viitorul instrument, respectiv: Organiza ia Mondial  a 
Comer ului (WTO, eng.), Organiza ia Mondial  a Propriet ii Intelectuale (WIPO, 
eng.) i Conferin a Na iunilor Unite privind Comer ul i Dezvoltarea (UNCTAD, eng.). 

De i de multe ori este men ionat  drept „Conven ia UNESCO privind diversitatea 
cultural ”, titlu al c rui sens a fost avut în vedere ini ial, în realitate scopul 
Conven iei din 2005 a ajuns s  fie mult mai restrâns, fiind vizat  numai diversitatea 
de expresie cultural , i nu diversitatea cultural  ca atare33. De i faptul reiese în mod 
clar din titlul Conven iei, nu la fel de clar este i con inutul acesteia. Înc  din 
preambul se pot observa numeroase referiri la diversitatea cultural  ca atare, f r  
men ionarea faptului c  este vorba despre diversitatea cultural  de expresie, chestiuni 
ce ar putea sugera faptul c  scopul conven iei este, în fapt, mult mai larg decât cel 
prev zut în îns i titlul ei. Cu toate acestea, consider m c  prevederile exprese 
con inute în art. 3 al Conven iei sunt de natur  a înl tura astfel de dubii, textul 
stabilind, dup  p rerea noastr , care este scopul de aplicare. 

Conven ia din 2005 continu , la art. 4, cu definirea termenilor pe care îi va utiliza. 
În leg tur  cu ace tia au existat contesta ii legate de faptul c , textul Conven iei se 
ocup  din nou de conceptul de diversitate cultural , în sens larg34. În realitate, 
consider m c  defini ia pe care o ofer  conceptului de diversitate cultural , în sensul 
Conven iei, este cea care restrânge, înc  o dat , conceptul, la diversitatea cultural  de 
expresie35. În plus, definirea termenilor continu  la pct. 3 al art. 3, cu definirea 

                                                           
30 A se vedea, pentru mai multe am nunte privind discu iile i reac iile de natur  politic , ce 

au înso it i precedat adoptarea Declara iei UNESCO din 2001, Y. Donders, op. cit., p. 13-15. 
31 Statele Unite ale Americii s-au retras din UNESCO în anul 1984, cu motivarea 

existen ei unui grad prea ridicat influen are politic  a deciziilor adoptate de organiza ie, i au 
redevenit membre în octombrie 2003.  

32 A se vedea pentru am nunte, Y. Donders, op. cit., p. 15-19. 
33 Art. 3 al Conven iei, intitulat „Scopul de aplicare”, dispune: „Conven ia se va aplica 

politicilor i m surilor adoptate de P r ile contractante, legate de protec ia i promovarea 
diversit ii culturale de expresie”. 

34 Y. Donders, op. cit., p. 23. 
35 Art. 4 pct. 1 al Conven iei, intitulat „Defini ii” dispune: „Diversitatea cultural  (în 

sensul prezentei Conven ii – men ionat i expres în partea introductiv  a art. 4, s.n.) se refer  
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„formelor de expresie cultural ”, ar tând c  se refer  la acele forme de expresie cu 
con inut cultural ce rezult  din creativitatea indivizilor, grupurilor i a societ ilor”. 

Fa  de formularea de mai sus, principalele obiec iuni au fost legate de lipsa de 
claritate a textului. S-a apreciat c , de i defini ia se refer  la cultura grupurilor i a 
societ ilor i la dreptul statelor de a adopta m surile necesare pentru promovarea i 
protejarea diversit ii culturale de expresie pe teritoriul lor, este insuficient de clar 
precizat despre a cui diversitate cultural  de expresie vorbe te Conven ia, cea care 
trebuie protejat  în rela iile dintre state ori cea din interiorul grani elor statale36. 
Consider m, al turi de al i autori37, c  din textele men ionate transpare suficient de 
clar faptul c  sunt vizate ambele forme, atât diversitatea cultural  interstatal , cât i 
diversitatea cultural  intra-statal .  

Principalele argumente pentru care afirm m c  suntem în prezen a unui 
instrument care î i propune ca obiectiv protejarea diversit ii culturale de expresie în 
rela iile intra-statale, se reg sesc în îns i textul Conven iei. Astfel, Conven ia se 
refer  în Preambulul s u la importan a sistemelor tradi ionale de educa ie, în special 
cele apar inând popoarelor indigene, ca i surs  de bog ie; la faptul c  minorit ile i 
popoarele au dreptul la manifestarea libert ii lor de crea ie, diseminare i distribuire 
a formelor culturale tradi ionale de expresie i de a avea acces la acestea, în vederea 
propriului progres; ori la faptul c  se vorbe te despre demnitatea egal  i respectul 
cuvenit tuturor culturilor, inclusiv culturilor apar inând minorit ilor na ionale i 
popoarelor indigene38.  

În ceea ce prive te argumentele pentru care am considerat Conven ia un instru-
ment destinat protej rii diversit ii culturale de expresie în rela iile interstatale, în 
principal, este vorba despre consacrarea principiului dreptului suveran al statelor de a 
lua m surile pe care le consider  necesare pentru promovarea i protejarea diversi-
t ii culturale de expresie, ceea ce ne conduce cu gândul la faptul c , cele promovate 
i protejate, vor fi culturile na ionale. 

Problematica drepturilor omului este un alt aspect asupra c rora statele au discutat 
în contradictoriu înc  din faza anterioar  adopt rii. Conven ia nu a fost conceput  s  
fie un instrument de protec ie a drepturilor omului, nu include drepturi propriu-zise 
ale omului ori ale colectivit ilor, ci drepturi ale statelor. Acest fapt ce este în esen  
opus ideii de drepturi ale omului, adic  acele drepturi ce limiteaz  puterea statal . 
Ceea ce se poate observa îns  prin parcurgerea textului Conven iei este c  acesta 
vorbe te expres despre principiul respectului pentru drepturile omului i libert ile 
sale fundamentale i încadreaz  principiul în categoria principiilor c l uzitoare39. 

                                                                                                                                                
la multitudinea de modalit i în care culturile grupurilor i ale societ ilor î i g sesc forme de 

exprimare. Aceste forme de exprimare sunt transmise în interiorul i între grupurile sociale”. 
36 Y. Donders, op. cit., p. 23. 
37 N. Obuljen, From our Creative Diversity to the Convention on Cultural Diversity, în  

N. Obuljen, J. Smiers (eds.), UNESCO’s Convention on the Protection and Promotion of the 
Diversity of Cultural Expressions: Making it Work, Culturelink, Zagreb, 2006, p. 22-23. 

38 Art. 2 intitulat „Principii c l uzitoare”, pct. 3, instituie un principiu i anume acela al 
demnit ii i respectului egal pentru toate culturile. 

39 Art. 2 pct. 2 al Conven iei dispune: „Diversitatea cultural  poate fi protejat  numai dac  
drepturile omului i libert ile fundamentale ale acestuia, precum libertatea de exprimare, 
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Acest text este, în prezent, sursa dezbaterilor legate de existen a sau inexisten a unui 
drept autonom la identitate cultural .  

Evident c  problematica respect rii drepturilor men ionate are i o serie de 
componente economice, existând state precum SUA40 i, în general, statele puternice 
cu un comer  interna ional intens, care s-au temut i au exprimat temerea c  acest 
instrument ar putea fi o barier  serioas  în calea comer ul interna ional. Ideea princi-
pal  a fost aceea c  UNESCO, prin adoptarea acestei Conven ii, se îndep rteaz  de la 
obiectivele sale tradi ionale care ar trebui s  fie promovarea liberei circula ii a ideilor 
prin intermediul scrierilor i a imaginilor i, sub nicio form , crearea de obstacole în 
calea acestei circula ii41. În acest context, art. 20 al Conven iei, care reglementeaz  
raporturile dintre Conven ie i alte acorduri interna ionale pare a fi destul de vag, iar 
defini ia pe care Conven ia a introdus-o în privin a no iunii de „expresie cultural ” 
poate fi u or interpretat  i extins  la numeroase categorii de produse, precum 
mâncare sau b uturi, care au tr s turi culturale distinctive putând, în acest mod 
constitui o barier  în calea libert ii comerciale.  

Conven ia a mai fost contestat  i sub aspectul monitoriz rii modului de solu-
ionare a disputelor. Solu ionarea acestora urmeaz  s  se efectueze, potrivit art. 26 i 

Anexei, prin conciliere, pe care statele pot s  o accepte sau nu. S-a înfiin at în acest 
sens o Comisie de Conciliere în care Statele Membre sunt cele care î i desemneaz  
reprezentan ii. Acest sistem a fost apreciat drept unul ineficient i îndep rtat de 
modul în care statele î i solu ioneaz  litigiile, de pild  în cadrul WTO. 

IV. Concluzii 

Fa  de cele prezentate anterior, consider m a fi utile câteva concluzii.  
În primul rând, problematica legat  de diversitatea cultural  este una complex , în 

plin  mi care i redefinire. Cultura nu este static , cel pu in nu în toate aspectele sale, 
ci se bucur  de un grad mare de dinamism ilustrat, de cele mai multe ori, prin modul 
în care o societate sau o comunitate se raporteaz  la anumite valori. Conven ia din 
2005 are marele merit de a fi readus42 în aten ia comunit ii interna ionale problema 
diversit ii culturale, în general, i de a încerca solu ionarea problematicii specifice 
diversit ii culturale de expresie, în special. Conven ia a confirmat valoarea diver-
sit ii culturale i a încorporat-o în dreptul interna ional, iar prin prevederile sale a 
                                                                                                                                                
informare i comunicare precum i posibilitatea individului de a- i alege formele de expresie 
cultural , sunt garantate. Nimeni nu poate s  invoce prevederile prezentei Conven ii pentru a 
aduce atingere drepturilor i libert ilor fundamentale, a a cum acestea sunt prev zute în 
Declara ia universal  a drepturilor omului sau garantate de dreptul interna ional, ori s  limi-
teze scopul lor”. 

40 De pild , pozi ia oficial  a SUA a fost aceea c  prin limbajul total nepotrivit i excesiv 
de interpretabil, Conven ia ar putea avea ca i efect „înghe area” negocierilor la WTO i poate 
constitui un instrument de care „inamicii democra iei i ai comer ului liber” ar abuza, în 
scopul de a restrânge libera circula ie a informa iei i a impune m suri protec ioniste sub 
aparenta dorin  de a proteja cultura. A se vedea, Y. Donders, op. cit., p. 20. 

41 Idem, p. 20-29. 
42 Primul document UNESCO care a adus în aten ie aceste aspecte a fost Declara ia 

Universal  a UNESCO privind diversitatea cultural .  
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codificat dreptul statelor de a implementa propriile politici culturale i a subliniat c  
diversitatea produselor i a formelor de exprimare sunt de importan  crucial  în 
procesul de dezvoltare. 

În al doilea rând, Conven ia UNESCO din 2005, de i are marele avantaj de a fi 
primul instrument cu for  juridic  obligatorie în problematica diversit ii culturale, 
este departe de a constitui i un instrument în integralitate eficient. Motivele sunt 
multiple. Unul dintre aceste motive ar fi scopul Conven iei, care este limitat la 
diversitatea cultural  de expresie. Apoi, faptul c  textele sunt insuficient de clare, 
ceea ce se explic  prin modul extrem de rapid43, pentru un document interna ional de 
o asemenea importan , în care a fost adoptat  i a intrat în vigoare. La acestea putem 
ad uga i contextul în care Conven ia a fost adoptat , respectiv cu o mare opozi ie 
din partea SUA, fapt ce a p rut s  coalizeze toate celelalte state în efortul ca acest 
instrument s  devin  unul viu. 

                                                           
43 Negocierile s-au desf urat în perioada 2002-2004, iar Conven ia a intrat în vigoare un 

an mai târziu, în 2005. 


