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Declara ia neo-umanist  a principiilor i valorilor seculare 

I. Preambul 

Umanismul transform  lumea modern . Am introdus termenul „neo-umanism” pentru a 
prezenta o nou  abordare îndr znea  în tratarea problemelor obi nuite. Ideile i valorile neo-
umaniste exprim  o încredere reînnoit  în capacitatea fiin elor umane de a rezolva problemele 
pe care le întâmpin  i de a cuceri noi frontiere. Pentru prima data în istorie comunitatea 
noastr  planetar  are ocazia s  rezolve orice neîn elegere am putea avea în mod pa nic i 
cooperativ. Folosim termenul „comunitate” datorit  apari iei unei con tiin e globale i 
recunoa terii largi a interdependen ei noastre. Internetul global a f cut comunicarea practic 
instantanee, a a încât orice se întâmpl  oricui, oriunde, pe planet , ar putea s  afecteze pe 
oricine, oriunde în lume.  

De i majoritatea deciziilor privind fiin ele umane sunt luate de acestea la nivel local sau 
na ional, anumite probleme pot dep i aceste jurisdic ii. Ele includ cazuri de urgen  cum ar fi 
r zboaiele regionale i viol ri grave ale drepturilor omului, precum i evenimente mai stabile 
cum ar fi noi idei în tiin , etic  i filozofie. O semnifica ie special  în ziua de azi o are faptul 
c  tr im într-un mediu planetar comun. În acest context, activit i din orice ar  se pot 
r sfrânge asupra altora, cum ar fi epuizarea resurselor naturale i poluarea atmosferei i a 
apelor. Un subiect special de îngrijorare este fenomenul înc lzirii globale, deoarece afecteaz  
întreag  planet . Similar, eventuala apari ie a unei epidemii (cum ar fi gripa porcin , 
tuberculoza sau malaria r spândit  global) poate avea consecin e globale. În aceste cazuri este 
vital c  activit ile de distribu ie a vaccinurilor, aplicarea politicilor comune de carantin  
.a.m.d. s  fie coordonate.  

Din ce în ce mai mult, i alte teme stârnesc îngrijorarea comunit ii planetare i ar putea s  
necesite ac iuni cooperative, cum ar fi ap rarea unor specii i ecosisteme unicat, oprirea 
pescuitului excesiv în larg, managementul recesiunii economice, dezvoltarea de noi tehnologii 
ce promit beneficii umanit ii, ameliorarea problemelor s r ciei i foametei, reducerea 
diferen elor majore de venit, utilizarea oportunit ilor de reducere a analfabetismului, solu ii la 
nevoia investi iilor de capital sau de asisten  tehnic  în zone rurale sau centre urbane cu 
probleme i furnizarea de sisteme publice de salubritate i de apa potabil . De interes special 
este necesitatea de a elibera femeile de sistemele sociale represive i de atitudinile vechi i de a 
emancipa minorit ile, cum ar fi paria din India, care sufer  datorit  prejudec ilor religioase i 
sistemului castelor. În mod similar, homosexualii i alte minorit i sexuale trebuie s  fie elibera i 
oriunde sufer  pedepse aspre datorit  orient rii lor sexuale. Lista de nedrept i este într-adev r 
lung  i o campanie constant  pentru educa ie i îmbun t irea situa iei este esen ial .  

Afirm m c  tiin a i tehnologia ar trebui utilizate în slujb  umanit ii. Ar trebui s  fim gata 
s  reconstruim valorile umane i s  modific m comportamente conform acestor descoperiri. 
Într-o lume în schimbare rapid , este necesar  o gândire inovativ  care s  împing  civiliza ia 
înainte. Ne preocup  reconstruc ia obiceiurilor i atitudinilor vechi pentru a face accesibile 
fericirea i bun starea oric rei persoane ce dore te s - i construiasc  o via  bun  pentru sine i 
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pentru ceilal i. În concordan  cu acest scop, propunem Declara ia Neo-umanist  a Principiilor i 
Valorilor Seculare drept o contribu ie constructiv  la comunitatea planetar .  

II. Urm torul pas înainte 

În lumea de azi exist  diferite forme de credin  religioas . Multe dintre ele (de i, sigur, nu 
toate) stau în calea progresului uman. Aceast  Declara ie neo-umanist  are ca el s  ofere un 
plan de lucru pentru cei sceptici în privin  formelor tradi ionale de credin  religioas , dar 
care sus in c  exist  o nevoie critic  de a aduce la un loc variantele de credin  i necredin  i 
de a oferi o perspectiv  pozitiv  spre binele comunit ii planetare. 

Credincio ii provin din toate religiile majore (cre tinism, islam, iudaism, hinduism, 
confucianism, taoism, shinto, unele forme de budism etc.) i multele confesiuni ale fiec reia 
dintre acestea. Se estimeaz  c  exist  4.200 de religii i grupuri confesionale, variind de la 
extremi ti dogmatici care sunt siguri c  dreptatea este de partea lor, pân  la liberali religio i 
care sunt receptivi la idei noi i la dialog. Acolo unde crezurile sunt adânc înr d cinate, bazate 
pe credin  i tradi ie, reconcilierea diferen elor poate fi dificil . În istorie, credincio ii au 
încercat de multe ori s  în bu e disiden a i s  persecute ereticii. Conflictele între protestan i 
i catolici, sunni i shii i, hindu i i musulmani, care continu  i în ziua de azi, s-au transfor-

mat uneori în violen .  
La cel lalt cap t, al spectrului necredin ei, stau ateii, istoric o comunitate mic , care s-au 

concentrat în primul rând pe lipsa dovezilor tiin ifice pentru credin a în divinitate i pe r ul 
comis de multe ori în numele religiei. „Noii Atei” au fost foarte vocali în a sus ine c  publicul 
nu a fost expus suficient argumentelor împotriv  existen ei divinit ii i înf i rilor sale. 
Suntem de acord c  lipsa de critic  este în multe cazuri mai curând regula decât excep ia. 
Atragem aten ia, totu i, c  în comunitatea oponen ilor la religie sunt inclu i nu numai ateii, ci i 
umani tii seculari i religio i, agnosticii, scepticii i chiar un num r semnificativ de oameni 
afilia i religios. Ace tia din urm  pot fi membri ai unei congrega ii doar nominal, frecventând 
rar biserica, templul sau moscheea i mai ales din motive sociale sau de loialitate etnic  pentru 
credin a str mo ilor lor, dar nu accept  crezurile tradi ionale. Identit ile etnice pot fi foarte greu 
de dep it, i pot r mâne mult timp dup  ce credin a într-o anumit  doctrin  religioas  a disp rut 
– uneori, de multe genera ii. De i astfel de persoane pot fi sceptice în privin  crezurilor, ele 
eventual cred c  în lipsa religiei, ordinea moral  a societ ii ar putea disp rea. 

Identitatea religioas  este insuflat  copiilor de la cele mai fragede vârste, pân  la punctul 
la care ea poate defini o persoan ; de aceea, poate fi dificil de spus c  cineva nu mai este un 
catolic irlandez, un evreu, sau un cre tin ortodox, chiar dac  el sau ea respinge religia per se i 
nu mai crede în dogmele acesteia. Religia nu este numai un set de credin e, dar i un fel de 
via , un angajament fa  de tradi ii culturale i practici morale i ritualuri institu ionalizate. 
Cei care aduc critici religiei se concentreaz  uneori asupra credin elor interpretate literal, în 
timp ce mul i credincio i le interpreteaz  metaforic sau simbolic, i le judec  func ional dup  
nevoile pe care par s  le satisfac . 

Poate cel mai puternic argument împotriv  religiilor din ziua de azi este c  ele sunt de 
multe ori irelevante pentru solu ia real  la problemele întâmpinate de indivizi i societ i. 
Aceasta, pentru c  religiile majore sunt înr d cinate în vechi culturi nomadce sau agricole 
premoderne care, în multe feluri, le face s  nu mai fie aplicabile civiliza iei planetare urbane, 
industriale i tehnologice care a ap rut. 

În viziunea noastr  asupra situa iei actuale, umanismul nu a primit suficient  aten ie ca 
alternativ  la religie. Umanismul prezint  un set de principii i valori care au ap rut în timpul 
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Rena terii i s-au realizat în timpul erei moderne. El a marcat un punct de cotitur  de la 
interesul medieval pentru ordinea divin  i mântuire spre un accent asupra vie ii, aici i acum, 
al c ut rii unui sens i unei valori personale, al vie ii împlinite i justi iei sociale în demo-
cra iile moderne i în economiile care servesc gusturile i satisfac iile consumatorilor. 

Umani tii din ziua de azi sunt uneori în dezacord în privin a semnifica iei sale. Unii 
umani ti au încercat s - i însu easc  termenul „religios”, utilizându-l în sens metaforic. 
Printre cei care se descriu c  umani ti religio i putem g si persoane care apar in unor 
confesiuni protestante liberale, sunt universali ti unitarieni, evrei seculari, catolici dezam gi i 
musulmani sau hindu i, i chiar persoane care vor s  diferen ieze între latura experien ei 
„religioase” i religie. De i sunt umani ti naturali ti i nu supernaturali ti i nu cred într-un 
Dumnezeu transcendent, ei doresc s  încurajeze o nou  identitate cultural  umanist  bazat  în 
primul rând pe idealuri etice umaniste. 

III. Umanismul secular 

De cealalt  parte a acestei dezbateri stau umani tii seculari care sunt nonreligio i i 
naturali ti în totalitate. Ei nu consider  pozi ia lor ca fiind religioas  în niciun fel; ei cred c  
acest termen face lucrurile neclare, a a c  nu sunt de acord cu umani tii religio i. Ei î i g sesc 
inspira ia în primul rând din surse moderne: în special tiin  dar i filozofie, etic , literatur  
secular  i arte. Mai mult, între ei mul i î i doresc chiar s  se al ture unor comunit i i centre 
umanist-seculare pentru a crea leg turi de înfr ire omeneasc  i prietenie. Termenul „neo-
umanism” descrie cel mai bine acest tip de atitudine, care încearc  s  fie mai deschis  i mai 
receptiv  la cooperare într-o re ea mai larg .  

Care sunt atunci caracteristicile neo-umanismului, a a cum este el prezentat în aceast  
Declara ie?  

În primul rând, neo-umani tii aspir  s  fie mai inclusivi. Ei coopereaz  atât cu persoane 
religioase, cât i nereligioase spre a rezolva problemele comune. Neo-umani tii recunosc c  
nenum rate genera ii de oameni au fost religioase i c  deseori trebuie s  lucr m împreun  cu 
persoane religioase spre a rezolva teme sociopolitice comune. Dar neo-umani tii nu sunt ei 
în i i religio i, nu în sensul accept rii literale a crezului. Nici nu ader  în general unei 
confesiuni religioase, decât cel mult nominal. Ei privesc spre tiin  i ra iune pentru a rezolva 
problemele umane i doresc s  utilizeze experien a uman  pentru a testa preten iile privitoare 
la cunoa tere i la valori. Pe de alt  parte, neo-umani tii nu sunt antireligio i declara i public, 
de i pot aduce critici sus inerilor religioase, mai ales celor dogmatice sau fundamentaliste sau 
care încalc  drepturile altora. Ei în eleg c  emo ia, intui ia, autoritatea, tradi ia sau subiecti-
vitatea nu pot servi niciuna, de una singur , ca substitut gândirii ra ionale. 

IV. tiin  i scepticism 

În al doilea rând, neo-umani tii sunt sceptici în privin a teismului tradi ional. Ei pot fi 
agnostici, sceptici, atei sau chiar membrii disiden i ai unei tradi ii religioase. Ei cred c  acele 
concepte tradi ionale despre divinitate sunt contradictorii i nefondate. Ei nu cred c  Biblia, 
Koranul, Cartea lui Mormon sau Bhagavad Gita sunt revelate divin sau au o surs  spiritual  
special . Ei sunt sceptici privind credin ele vechi, în lumina criticilor tiin ifice i filozofice 
moderne, mai ales examinarea academic  a surselor a a-numitelor texte sacre. Sunt critici fa  
de absoluturile morale derivate din aceste texte, privindu-le c  expresii ale civiliza iilor 
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premoderne. Cu toate acestea, ei recunosc c  unele din principiile lor morale sunt motivate i, 
în orice caz, merit  s  fie apreciate dac  vrem s  le în elegem mo tenirea cultural . Ei 
consider  orientarea tradi ional  a religiei asupra mântuirii ca pe o sl bire a eforturilor de 
îmbun t ire a acestei vie i, aici i acum. Ei ap r  ferm separa ia dintre religie i stat i 
consider  vitale libertatea de con tiin  i dreptul la opinie. Ei deplâng subordonarea femeilor 
fa  de b rba i, reprimarea sexualit ii, ap rarea teocra iei i lipsa drepturilor umane 
democratice – de multe ori, în numele religiei.  

Neo-umani tii sunt totu i con tien i de pericolele unui ateism prea zelos a a cum a ap rut 
el în Uniunea Sovietic  stalinist  i Europa de Est în timpul totalitarismului comunist, sau în 
China maoista, unde ateii totalitari ti au r spuns conservativei Biserici Ortodoxe din Rusia 
închizând biserici, sinagogi i moschei i persecutând slujitorii de cult. Neo-umani tii cred în 
libertatea de con tiin , în dreptul de a practica o religie sau nu i detest  orice form  de 
represiune, fie ea a ateilor în numele statului, fie a inchizitorilor teologici în numele Bibliei 
sau Koranului. 

În al treilea rând, neo-umani tii sunt cel mai bine defini i prin ceea ce sus in, i nu prin 
cele împotriva c rora sunt. Ei încearc  s  fie afirmativi. De i sunt capabili i doritori s  exa-
mineze critic sus ineri religioase chestionabile, ei se concentreaz  pe contribu ii constructive, 
i nu demitiz ri negative. Sunt interesa i de posibilit i pozitive, i nu de critici negative.  

În al patrulea rând, neo-umani tii utilizeaz  gândirea critic  spre a evalua preten iile la 
cunoa tere f când referin  la eviden  i logic . Preten iile la cunoa tere sunt confirmate cel 
mai bine prin metode tiin ifice care testeaz  ipotezele în mod obiectiv. În acele domenii unde 
analiza tiin ific  nu a fost aplicat  cu succes, trebuie f cute toate eforturile spre a utiliza cele 
mai bune metode, astfel încât credin ele s  fie considerate întemeiate, dac  sunt justificate 
ra ional. A a încât preten iile la cunoa tere sunt deschise în principiu la modific ri ap rute în 
lumina cercet rilor ulterioare i nicio credin  nu este deasupra necesit ii de a fi reexaminat . 
Mintea reflexiv  este esen ial  în evaluarea credin elor oamenilor.  

V. Valori umane 

În al cincilea rând, neo-umani tii aplic  considerente similare evalu rii principiilor i 
valorilor etice. Acestea apar bazate pe experien a uman  i pot fi examinate critic. Ele sunt 
judecate cel mai bine evaluând consecin ele lor practice. Într-adev r, exist  un corp de 
în elepciune etic  care a fost dezvoltat în civiliza ia uman , de i re ete morale vechi ar putea 
avea nevoie de o reevaluare i ar fi putea necesar  adoptarea de noi prescrip ii morale.  

 În al aselea rând, neo-umani tii sunt angaja i devota i principiilor i valorilor morale 
cheie care sunt vitale în via a oamenilor. Acestea nu sunt derivate din absoluturi teologice, ci 
evolueaz  în lumina gândirii moderne. Între ele se num r :  

O valoare cheie este realizarea unei vie i fericite i împlinite pentru fiecare persoan . 
Acesta este un criteriu de baz  al eticii umaniste.  

Aceasta nu înseamn  c  „orice este permis”. Indivizii trebuie s  caute actualizarea cea mai 
complet  a intereselor i capacit ilor lor, luând în calcul interesele altora. 

În ultim  analiz , îns , persoana individual  este cel mai bun judec tor al traiectoriei alese 
în via , de i exist  un num r de criterii apreciate de umani ti, incluzând:  

- Dezvoltarea creativ  a intereselor unei persoane trebuie s  fie în echilibru cu talentele i 
valorile sale preexistente.  
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- Via a ra ional  în armonie cu sentimentele este sursa de satisfac ie cea mai demn  de 
încredere. Aceasta înseamn  c  o persoan  trebuie s  fie în leg tur  cognitiv  cu realitatea 
extern  i cu nevoile i dorin ele sale cele mai adânci – astfel ca s  ating  o via  bun .  

- O persoan  trebuie s  încerce s  ajung  la cele mai înalte standarde de calitate i exce-
len  care pot fi atinse.  

În al aptelea rând, neo-umani tii recunosc c  niciun individ nu poate tr i izolat de al ii, ci 
trebuie s  împart  valori cu al ii în comunitate.  

De aceea compasiunea este un ingredient esen ial al vie ii împlinite. Ea include capacitatea 
de a-i iubi pe al ii i de a le accepta în schimb dragostea.  

Aceasta implic  o form  de împlinire i compatibilitate sexual , dorin a de a învinge 
reprimarea excesiv , dat  fiind diversitatea tendin elor sexuale. Nevoile femeilor ar trebui 
considerate c  fiind egale cu ale b rba ilor i societatea ar trebui s  tolereze moduri de expri-
mare homosexual .  

Înseamn  de asemenea c  societatea ar trebui s  caute s  cultive dezvoltarea moral  atât în 
copii, cât i în adul i.  

Nicio persoan  nu este complet  dac  nu poate empatiza cu nevoile altora i nu poate avea 
o preocupare altruist  autentic  pentru binele lor. Astfel de sentimente sunt întâi generate în 
cadrul familiei, unde copiii sunt f cu i s  se simt  dori i i iubi i. Este necesar pentru copii s  
dezvolte în timp un sentiment al responsabilit ii pentru propria lor bun stare, dar i pentru 
bun starea altora din cadrul familiei i pentru prieteni i colegi i într-adev r pentru toate 
persoanele din comunitatea l rgit , i mai departe pentru întreaga omenire.  

În al optulea rând, neo-umani tii sus in dreptul la via  privat  c  un principiu central al 
societ ii democratice. Indivizilor trebuie s  li se dea dreptul de a lua propriile lor decizii i de 
a- i actualiza valorile proprii, atâta timp cât nu încalc  drepturile altora.  

În al nou lea rând, neo-umani tii sus in modul de via  democratic i îl ap r  împotriva 
inamicilor s i interni sau externi. Virtu ile civice ale democra iei au luat mult timp ca s  se 
dezvolte, dar sunt acum bine stabilite; ele sus in principiile toleran ei, corectitudinii, nego-
cierii diferen elor i capacit ii de a face compromisuri.  

VI. Moralitatea personal / bun voin a 

În al zecelea rând, neo-umani tii recunosc importan a fundamental  a bunului caracter în 
via a personal  i impactul unei persoane asupra societ ii. Tradi ional, mul i necredincio i, 
seculari ti, atei i agnostici s-au îndep rtat de punerea accentului pe subiectul moralit ii 
personale, întrucât erau afecta i negativ de limbajul p catului i de cererile de reprimare ale 
„ap r torilor virtu ii”. Ei au preferat s  se ocupe de problema reformelor sociale. Dar este clar 
c  aceasta este o gre eal  i c  este riscant s  nu dai aten ie chestiunii bunului caracter i a 
integrit ii morale a indivizilor care formeaz  societatea. Noi trebuie s  dezvolt m indivizi 
lumina i care au atins un anumit nivel de maturitate etic  i virtute moral .  

De aceea, educa ia moral  a copiilor i tinerilor este de un interes special pentru p rin i i 
societate. Aceste considerente se aplic  i adul ilor, care pot fi c s tori i, sau au o slujb  în 
care lucreaz  cu al ii, sau particip  în activit i comunitare. A a încât ni te sugestii orientative 
ar fi utile, nu sus inute legislativ – cu excep ia cazului în care o persoan  face r u altora – ci 
ca parametri pentru evaluarea comportamentelor. De fapt, exist  un consens larg asupra 
multora dintre acestea, consens împ r it de membrii comunit ii. El trece peste liniile de 
demarcare religioase i nereligioase.  
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Vrem s  atragem aten ia c  a fi secularist nu este un garant al virtu ii i c  multe acte 
monstruoase au fost comise atât de persoane religioase, cât i nereligioase. De aceea relevan a 
punctului de vedere umanist poate fi evaluat  în mod important prin capacitatea sa de a oferi 
un sens personal i un scop moral individului.  

Din p cate, uneori oamenii sunt r i, neaten i i insensibili la nevoile altora. Au fost 
cople i i de ur , gelozie, l comie sau poft  – oameni religio i sau nu. C utarea puterii este de 
multe ori un îndemn la corup ie.  

Sus inem ideea c  bun voin a fa  de al ii este un principiu moral de baz  care exprim  o 
atitudine pozitiv  fa  de via . Cum se manifest  aceasta în practic ? O persoan  binevoi-
toare este prietenoas , onest , atent , de ajutor, binef c toare, generoas , grijulie, simpatetic , 
iert toare, corect  i responsabil . Acestea sunt virtu ile morale obi nuite care sunt esen iale 
pentru o societate pa nic  i just .  

Personalitatea autoritar  este, din contr , de multe ori avar , suspicioas , avid  de putere, 
cu prejudec i, viclean , crud , nemiloas , r ut cioas , egoist , înjositoare, plin  de resenti-
mente, inflexibil  sau vindicativ .  

Persoana binevoitoare trebuie s  combine logica i compasiunea, mintea reflexiv  i inima 
iubitoare. De aceea neo-umanismul are în mod clar o list  de tr s turi de personalitate 
dezirabile i admirabil  pe baza c reia putem evalua comportamentul altora: acestea sunt 
valori i principii normative testate în civiliza ii prin autenticitatea lor. Cei care violeaz  prin-
cipiile comportamentului decent pot fi judeca i pe baza consecin elor comportamentului lor.  

VII. Umanismul progresist 

În al unsprezecelea rând, neo-umani tii accept  responsabilitatea pentru bun starea 
societ ilor în care tr iesc. Neo-umani tii sus in suprema ia legii, dar i aplicarea principiilor 
egalit ii în fa  legii i justi iei sociale.  

Aceast  include tratamentul egal al tuturor persoanelor din societate indiferent de statutul 
lor social – clas , etnicitate, gen, sau provenien  rasial , na ional  sau religioas . Neo-uma-
ni tii sus in umanismul progresist; adic , punctul de vedere c  intr  în obliga iile societ ii s  
garanteze, pe cât este posibil, oportunit i egale tuturor persoanelor. Acestea includ dreptul la 
educa ie, asisten  medical  general , dreptul, când este posibil, de a fi angajat i de a primi 
un venit adecvat spre a duce o via  în care nevoile de baz  s  fie satisf cute.  

Neo-umani tii sus in în general economia de pia  ca modul cel mai productiv de a realiza 
i extinde bog ia economic  a societ ilor, mod ce optimizeaz  talentul antreprenorial i o 

distribu ie just  a beneficiilor economice.  
Ei sus in un sistem de taxe echitabil i un suport pentru cei care, datorit  unei incapacit i, 

nu se pot sus ine singuri. Aceasta include o politic  social  pentru cei cu handicap, i un 
sistem de pensii just pentru oamenii în vârst .  

Neo-umani tii evit  scheme utopice. Al turi de angajamentul fa  de principiile umanis-
mului progresist, exist  un angajament fa  de realism; pentru c  ei recunosc c  progresul este 
deseori încet i dureros i ob inut pe etape. Cu toate acestea sunt ata a i punctului de vedere 
melioristic, cum c  este posibil s  se creeze o lume mai bun  prin curaj persistent i ac iune 
inteligent . De aceea, sus inem dezideratele nobile de mai sus.  

 
 



 Paul KURTZ 91 

VIII. Umanismul planetar 

În al doisprezecelea rând, neo-umani tii sus in o economie „verde” oriunde ea este 
posibil . Degradarea mediului i poluarea sunt o problem  din ce în ce mai serioas . În 
c utarea de noi surse nepoluante de energie, fiecare persoan  ar trebui s  se considere un 
ap r tor al naturii i ar trebui s  ajute la limitarea pescuitului excesiv în oceane, la protejarea 
când este posibil a speciilor pe cale de dispari ie i la oprirea polu rii atmosferei. P mântul ar 
trebui v zut c  a ezarea noastr  comun ; fiecare persoan  are obliga ia de a proteja mediul, 
cel pu in în propria s  sfer  de existen . Distrugerea r uvoitoare a p durilor ecuatoriale i 
acidificarea estuarelor râurilor ar trebui s  fie un motiv de îngrijorare pentru fiecare persoan  
de pe planet . Neo-umani tii sf tuiesc oamenii s  cultive afec iunea pentru planeta albastr -
verde, Mama P mânt i devo iunea pentru reînnoirea ei.  

Printre cele mai înalte virtu i pe care le putem cultiva este reveren a fa  de natur  i 
aprecierea pentru abunden a pe care o ofer  oamenilor i altor specii. Nu mai este dreptul 
oricui i al tuturor s  jefuiasc  bog ia naturii i s -i epuizeze resursele. Avem o obliga ie fa  
de genera iile viitoare înc  nen scute i o responsabilitate moral  de a da dovad  de eco-
umanism; adic , o aten ie i un interes iubitoare pentru planet  noastr  i via a de pe ea.  

În al treisprezecelea rând, neo-umani tii recunosc nevoia urgent  pentru o formul  de 
limitare a popula iei. Aceast  include garantarea dreptului de autonomie al femeilor în 
privin a sarcinii. 

Deplângem opozi ia, bazat  pe doctrina teologic , a unor institu ii religioase puternice fa  
de politicile eficiente de limitare a cre terii popula iei. Se estimeaz  c  în anul 1, pe planet  
tr iau 200 milioane de oameni; un num r de 310 milioane în anul 1000; 1,6 miliarde în 1900; 
2,5 miliarde în 1950 i peste 6 miliarde în anul 2000. Dac  tendin a actual  continu , 
P mântul va ajunge 7,5 miliarde pân  în 2020 i la peste 9 miliarde pân  în 2050. De aceea 
exist  o necesitate imperativ  de a reduce rata cre terii popula iei. Îmbun t irile în medicin , 
s n tate public  i salubritate au dus, din fericire, la o descre tere continu  a ratei deceselor; 
dar aceasta înseamn  o popula ie în cre tere. În trecut, umani tii au fost întotdeauna în fruntea 
celor ce promovau politici ra ionale cu privire la popula ie. Ele au fost respinse de for e 
religioase reac ionare care s-au opus contracep iei i/sau avorturilor voluntare. Este discutabil 
dac  „revolu ia verde” va continua s  furnizeze recolte abundente. Nu exist  nicio garan ie c  
secet  nu va distruge culturile. De aceea, cre terea incontrolabil  a popula iei este o problem  
dureroas  pe care omenirea trebuie s  o confrunte în mod deschis. 

Legat de aceasta, se adaug  faptul c  procentul de persoane în vârst  este în cre tere în 
multe societ i. Persoanele peste 60 de ani reprezint  acum o zecime din popula ia lumii 
dezvoltate. Aceast  pondere este de a teptat s  creasc  de dou  la nou  ori pân  în 2050. 
M sur  în care popula ia care munce te îi va putea sus ine pe pensionari va deveni o problem  
critic  în viitor. O consecin  este nevoia de a revizui continuu politicile publice în lumina 
condi iilor sociale schimbate. Este clar c  sunt cruciale unele principii de ordin economico-
moral în dirijarea politicilor publice în lumina realit ilor economice schimb toare. 

IX. Ac iune politic  

În al patrusprezecelea rând, neo-umani tii recunosc nevoia de a participa activ în politic . 
De i organiza iile umaniste nu au sus inut în general candida i sau partide politice, se poate 
argumenta acum conving tor c  ar trebui s  se organizeze politic. O fac în societ ile 
democratice Coali ia Cre tin  i Biserica Catolic , confesiuni musulmane, hinduse i ale altor 



NRDO • 2-2011 92 

religii; de ce nu i umani tii seculari? tim c  mul i umani ti sunt activi politic individual în 
cadrul unor organiza ii politice; totu i, ei nu s-au organizat pân  acum colectiv într-o baz  
politic  ce ar face fa  provoc rilor dinspre Dreapt  Religioas  i alte grup ri organizate 
politic, i ar avansa punctul de vedere social umanist.  

Unul din motivele pentru care s-au împotrivit lu rii de pozi ii politice este statutul de 
nonprofit pe care organiza iile lor îl au în multe ri, care îi opre te din a o face. Aceasta îns  
nu îi opre te pe neo-umani ti de a se organiza sau a se al tura unor grupuri de presiune 
politic  în mod independent, sau de a intra în coali ii cu alte grupuri din societate cu care sunt 
de acord, sau de a aplica pentru o alt  încadrare din punct de vedere al taxelor pentru o 
organiza ie afiliat  nou  care s-ar putea implica în politic . 

Un alt motiv pentru care au evitat luarea de pozi ii politice este c  a existat o tendin a de a 
defini umanismul secular prin opozi ia sa la religie i mul i umani ti seculari au crezut c  atâta 
timp cât o persoan  este atee sau agnostic , ea împ rt e te un principiu de baz  cu al ii. A a c  
mul i libertarieni de dreapta au fost atra i de pozi ia antireligioas  a umani tilor seculari, de i au 
respins ceea ce ei consider  c  este agenda sa economic  prea liberal , etichetat  c  „de stânga”. 

Sus inem ca termenii „de stânga” sau „de dreapta” sunt exprimarea unor perioade 
anterioare ale istoriei i au pu in sens în lumea actual . Pu ini au obiec ii împotriva rolului 
Rezervelor Federale în Statele Unite sau unor organiza ii guvernamentale similare din alte ri 
în a ini ia programe de stimulare economic  pentru impulsionarea economiilor în stagnare sau 
pentru salvarea unor institu ii financiare de la faliment. Nu exist  obiec ii nici la sus inerea 
unui buget de ap rare important, a cercet rii tiin ifice, a cercet rii spa iale sau a institutelor 
de s n tate, sau a educa iei. Simbolurile ideologice pot genera retoric , dar nu fac multe în 
privin  problemelor concrete cu care se confrunt  na iunile.  

i totu i, se poate argumenta c  etica umanismului este doar un set de generaliz ri 
abstracte pân  când î i g se te o aplica ie în problemele sociale. Crearea unei conexiuni între 
neo-umanism i problemele concrete de interes pentru societate ar putea atrage o parte 
semnificativ  dintre persoanele neafiliate sau nemul umite din societatea noastr  care ar putea 
fi interesate s  se implice într-o viziune umanist  cu sens pentru ei. Într-adev r, putem s  
evalu m politici economice în lumina valorilor umaniste i o facem i aceast  are implica ii 
politice. Unul din scopurile umanismului este de a evalua organiza iile politice i sociale prin 
prisma abilit ii lor de a îmbun t i via  uman . Organiza iile neo-umaniste trebuie, ca 
urmare, s  fie gata s  se implice în ac iunea politic .  

În al cincisprezecelea rând, neo-umani tii trebuie s  ia pozi ii progresiste în probleme 
economice. Oferim urm toarele sugestii de natur  moral : Accentul exagerat pus în trecut pe 
pre  i profit ca fiind criteriul principal de merit i-a f cut pe mul i s  se concentreze asupra 
„valorii banilor”. Mul i îi ridic  pe cei boga i la nivel de model cu valoare social . Aceasta 
face s  fie trecu i cu vederea oamenii de tiin , câ tig torii Premiului Nobel, profesorii, 
liderii politici, arti tii, poe ii sau membrii dedica i ai profesiunilor de ajutorare i trece cu 
vederea faptul c  multe activit i sociale sunt îndeplinite de organiza ii nonprofit i c  
guvernul are un rol de îndeplinit în societate.  

Exist  câteva principii etice care limiteaz  pia a liber  ca arbitru principal al utilit ii 
sociale. Unul dintre ele este exprimat în al doilea imperativ categoric al lui Immanuel Kant, i 
anume c  trebuie s  tratam o persoan  ca pe un scop, i nu ca pe un mijloc. Aceasta, potrivit 
lui Kant, se bazeaz  pe ra iune i furnizeaz  constrângeri esen iale anumitor tipuri de 
comportament economic.  

Exist  i alte imperative care pun limite pie elor lipsite de constrângeri. Ne referim aici la 
o list  în cre tere de drepturi ale omului care au fost create în societ i democratice. De 
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exemplu, ne afirm m respectul pentru: dreptul la via , libertate i c utarea fericirii, da – dar 
f r  discriminare pe baz  de gen, orientare sexual , ras , etnicitate sau credin ; dreptul la 
educa ie al fiec rui copil i alte drepturi enumerate mai înainte.  

Politicile de impozite progresive sunt esen iale într-o societate just . Aceste politici au fost 
adoptate de aproape toate societ ile democratice cu scopul de a oferi un de mediu de 
concuren  echitabil, astfel încât egalitatea de oportunit i s  fie pus  la dispozi ia tuturor. În 
plus, exist  multe nevoi sociale ce nu pot fi implementate în totalitate doar de sectorul privat 
i au nevoie de sectorul public: ap rarea, sistemul rutier i al apei, s n tatea public , tiin a i 

educa ia, ca s  men ionam doar câteva. 
Diferen ele extreme de venit i avere sunt caracteristici ale societ ilor injuste, i 

impozitarea progresiv  este modul cel mai echitabil de a le preveni.  
Un umanist progresist este con tient de contribu iile importante pe care pie ele libere le-au avut 

la prosperitatea na iunilor. Dar principiile justi iei sociale trebuie i ele s  fie o parte a intereselor 
noastre morale i fructele unei societ i libere ar trebui s  fie disponibile câtor mai mul i membri ai 
societ ii. De i produsul na ional brut este un criteriu important de progres economic, ar trebui s  
încercam s  ridic m i calitatea na ional  brut  a vie ii. Ar trebui s  încuraj m oamenii s  aib  vie i 
pline de satisfac ie, excelen  i demnitate; i s -i convingem prin educa ie s - i dezvolte valorile 
estetice, intelectuale i morale i astfel s - i îmbun t easc  calitatea vie ii.  

X. Noi institu ii transna ionale 

În al aisprezecelea rând, neo-umani tii recunosc c  umanitatea are nevoie s  dep easc  
individualismul egocentric sau perspectiva na ionalismului ovin. Comunitatea planetar  
trebuie s  creeze noi institu ii transna ionale. Noua realitate a secolului XXI este c  nimeni pe 
planet  nu poate tr i în izolare, i fiecare parte a comunit ii globale este interdependent . 
Asta se aplic  în mod egal statelor-na iune, care sunt jurisdic ii arbitrare bazate pe evenimente 
istorice întâmpl toare. E ecul celor 192 de na iuni care s-au întâlnit la Copenhaga în decem-
brie 2009 pentru a ajunge la un acord de control eficient al înc lzirii globale indic  o nece-
sitate urgen  de a stabili noi organisme interna ionale.  

Este nevoie de o nou  agen ie transna ional  care s  monitorizeze violarea standardelor de 
mediu larg-acceptate, s  critice acele na iuni care o fac i s  sus in  astfel de reguli prin 
aplicarea de sanc iuni.  

Provocarea în fa a c reia se afl  omenirea este s  recunoasc  principiul etic de baz  al 
civiliza iei planetare – c  fiecare persoan  de pe planet  are demnitate i valoare egal  i c  
aceasta transcende limitele identit ilor i grani elor na ionale, etnice, religioase, rasiale sau 
lingvistice.  

Reiteram obliga ia etic  a tuturor membrilor comunit ii planetare de a transcende 
grani ele politice arbitrare ale trecutului i a ajuta la crearea unor noi institu ii transna ionale, 
democratice prin natur  i care respect  i ap r  drepturile omului. 

Pentru rezolvarea conflictelor globale, noi institu ii transna ionale trebuie s  men in  pacea i 
securitatea cet enilor lumii i s  se opun  violen ei i for ei. Eventual, umanitatea va avea nevoie 
de o for  multina ional  adecvat , subordonat  autorit ii mondiale existente, pentru a men ine 
pacea i securitatea. Trupele ONU de men inere a p cii sunt un model ce trebuie consolidat.  

Institu iile transna ionale vor trebui s  adopte un set de legi ce se aplic  în toat  lumea, un 
corp legislativ care s  pun  în vigoare i s  revizuiasc  aceste legi, o Curte mondial  care s  le 
interpreteze i un corp executiv care s  le execute. 
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Aceste institu ii vor permite un maxim de descentralizare local  i guvernare regional . Vor 
favoriza apari ia societ ilor multiseculare în care indivizii sunt încuraja i s  participe la procesul 
democratic de guvernare i s  maximizeze alegerile voluntare. Tradi iile culturale ale diferitelor 
regiuni vor fi respectate, dar va f încurajat  o apreciere a valorilor etice împ rt ite de to i oamenii. 

Institu iile transna ionale se vor ocupe de probleme ce apar in mai multor jurisdic ii. Vor 
încuraja comer ul mondial i vor lucra al turi de guvernele lumii spre a maximiza accesul la 
locuri de munc , educa ie i asisten  medical  pentru popula ia lumii.  

Vor încerca s  se ocupe de amenin rile asupra mediului, cum ar fi înc lzirea global  i 
poluarea atmosferei i a apelor, i s  apere speciile pe cale de dispari ie.  

Vor caut  s  scape lumea de boli i foamete i vor încerca s  înl ture marile disparit i de 
venit i avere.  

Vor încuraja îmbog irea cultural  i o apreciere a tiin ei i a artelor.  
Vor caut  s  ajute la cre terea accesului la educa ie universal  pentru toate grupurile de 

vârst  f r  discriminare. Vor ap ra drepturile copilului: fiecare copil trebuie s  aib  mâncare 
i ad post adecvate; fiecare copil are dreptul la o cunoa tere a artelor i tiin elor i istoriei 

diferitelor culturi ale lumii.  
Institu iile transna ionale vor încuraja accesul liber la mijloacele de informare, schimbul 

liber de idei i valori. Vor încerca s  îmbog easc  experien  uman  prin încurajarea 
c l toriilor, timpului liber i recrea iei.  

Scopul acestor institu ii transna ionale este s  extind  valorile umaniste i s  permit  ca 
via  bun  s  fie tr it  de to i membrii familiei umane. Avem ast zi cuno tin ele i tehnica 
tiin ific  necesare pentru aceasta. Pentru prima dat  în istoria omenirii, putem s  ne ridic m 

deasupra barierelor na ionale, etnice, rasiale, religioase i culturale ale trecutului. Etica 
umanismului planetar face clar faptul c  fiecare persoan  de pe planet  este pre ioas  i c  
trebuie s  dezvolt m rela ii de empatie i s  extindem bun voin a peste tot.  

Pentru ca umanitatea s  aib  succes în aceast  încercare remarcabil , va fi nevoie s  se 
s deasc  încrederea c  în sfâr it vom putea atinge elul de libertate, pace, prosperitate, 
armonie i bucurie creativ  pentru to i, nu numai pentru grupul meu na ional, etnic, rasial sau 
religios, ci pentru toat  lumea. Ce idee nobil  de urmat: fericirea întregii umanit i, i a 
fiec rei persoane din comunitatea planetar .  

Acestea sunt principiile i valorile vitale pe care un umanism secular, personal progresist 
i umanism planetar propuse umanit ii. Este o Declara ie neo-umanist  a timpurilor noastre.  

Pân  acum marile b t lii pentru emancipare, libertate i egalitate aveau loc la nivelul 
statelor-na iune. Azi, campaniile pentru drepturi egale i o via  mai bun  pentru to i nu 
cunosc grani e. Acesta este un scop comun al oamenilor din întreag  lume, vrednic s  fie cea 
mai înalt  aspira ie a noastr . Dat  fiind apari ia mass-mediei electronice i Internetului, 
oamenii pot comunica peste frontiere i bariere. Astfel, suntem cu to ii cet eni ai satului pla-
netar unde idei i valori noi se r spândesc instantaneu. Dac  ne propunem aceasta, nu exist  
niciun motiv pentru care nu am putea s  realiz m aceste deziderate minunate. Ar trebui s  ne 
decidem s  muncim împreun  pentru a realiza vechiul vis de solidaritate al fiin elor umane. 
Acum suntem pe deplin con tien i c  împ r im o locuin  comun , planeta Terra, i c  civili-
za iile ap rute au o responsabilitate s  treac  peste orice divergen e i s  lupte din r sputeri s  
realizeze idealul unei comunit i planetare adev rate. 

Noi, cei care sus inem aceast  Declara ie neo-umanist , îi accept m principalele valori i 
principii. Nu suntem neap rat de acord cu fiecare afirma ie. Sus inem c  lumea trebuie s  se 
implice într-un dialog constructiv permanent care subliniaz  valorile noastre comune. Invit m 
al i b rba i i femei ce reprezint  puncte de vedere diferite s  ni se al ture în crearea unei lumi 
mai bune în cadrul noii civiliza ii planetare în curs de apari ie. 


