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The World We Envision 

 

 Finalitatea proiectului Young Ambassadors Forum-Tackling chess on the world stage. Be the 

pawn that counts, proiect sub egida comunității International Affairs, din cadrul organizației 

studențești non-guvernamentale, non-profit, Voluntari pentru Idei și Proiecte România. 

 

Young Ambassadors Forum reprezintă un forum educaţional de discuţii şi dezbateri pentru 

studenţi, care abordează o serie de problematici globale. Acesta a avut loc în Bucureşti, între 20 

şi 23 aprilie şi a oferit celor 30 de tineri participanţi oportunitatea de a dezbate statutul şi rolul lor 

în noua configuraţie globală, întrucât susţinem cu tărie că tinerii au potenţialul de a făuri un 

viitor mai bun, luptându-se pentru onestitate politică, echitate economică, o societate justă, 

renaşterea morală, social-politică şi economică a relaţiilor internaţionale. 

 

 

Preambul 

În societatea globală a anului 2015, tinerii joacă un rol foarte important. Acest fapt este evident 

datorită schimbărilor majore care se petrec în modul nostru de a comunica și de a ne raporta la 

ceilalți membri ai comunității. Deși tinerii din ziua de astăzi au mult mai multe oportunități și 

mult mai multe șanse în a avea un impact semnificativ asupra comunităților lor, simțim că există 

o serie de probleme care înfrânează potențialul generației noastre. 

 

Noi, tinerii reuniţi în cadrul proiectului Young Ambassadors Forum, am considerat oportun să 

problematizăm şi  să elucidăm aceste chestiuni pentru a contura viziunea unei evoluţii pozitive a 

lumii în care trăim. 
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1. Dificultățile tinerilor 
 

Deși la prima vedere, egalitatea de șanse pare să reprezinte una dintre principalele coordonate ale 

societății noastre, discrepanța dintre diferitele contexte socio-economice împiedică realizarea 

acestui principiu. Această diferență se manifestă sub forma clivajului centru-periferie, unde prin 

periferie putem înțelege fie mediul rural al unui stat dezvoltat, fie state considerate ca făcând 

parte din lumea a treia. În aceste condiții, principiul meritocrației își pierde din sens, din moment 

ce nu toți tinerii au ocazia să își descopere adevăratul potențial. În lumea pe care noi o vedem, 

tinerii au acces real la un minim de condiții și oportunități, astfel încât posibilitatea deciziei 

asupra propriului viitor să le revină lor şi să nu fie îngrădită de accesibilitatea precară cu care ne 

confruntăm azi. 

 

 Având în vedere cele spuse mai sus, reiterăm necesitatea responsabilizării 

actorilor politici şi economici în vederea creării unui mediu sensibil la 

discrepanţele amintite, a unui mediu în care eforturile de obţinere a profitului nu 

afectează calitatea vieţii şi egalitatea de şanse a indivizilor. 

 

 

 

2. Educația-Renaşterea secolului XXI 

 
Modelul fundamental pe care se bazează actualul sistem educațional este unul în care competiția 

primează în fața diferitelor forme de colaborare. Încă de mici, tinerii sunt învățați că se află într-o 

perpetuă competiție cu ceilalți membri ai societății, astfel încât succesul individual poate exista 

numai în detrimentul altora. Tinerii ies de pe băncile școlilor incapabili să lucreze în echipă, să se 

raporteze la ideile și nevoile altora și să accepte critici asupra propriilor opinii.  

 

 Considerăm imperios necesară actualizarea conceptului de învăţământ, astfel încât 

creşterea accesului la educaţie să fie dublată de sporirea calităţii acesteia. Astfel, 

recomandăm conturarea unui sistem concentrat pe gândire critică şi cooperare, 

elemente care i-ar învăța pe indivizi să se raporteze în mod asertiv la alteritate 

încă de la începutul formării lor. 
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3. Civismul în spaţiul digital 
 

Omul, ca ființă socială prin excelență, nu poate să trăiască în afara politicului. Politicul este cel 

care influenţează valorile, principiile și diferitele modalități prin care alegem să ne raportăm la 

ceilalți. Acesta este un lucru fundamental pe care oamenii trebuie să îl înțeleagă, dacă ne dorim o 

societate cu adevărat democratică. Implicarea cetățenească în viața politică (a comunității locale, 

a statului și chiar transnațională) este normală și sănătoasă pentru orice democrație funcțională. 

Revoluția mijloacelor de comunicare în masă, facilitată de apariţia internetului creează spațiul 

perfect pentru dezvoltarea unei democrații în care cetățenii sunt conectați la procesul de luare a 

deciziilor. Internetul reprezintă o platformă în care multitudinea de opinii și viziuni politice 

asigură libertatea informației și a gândirii. Tinerii joacă un rol crucial în acest mediu digital, ei 

fiind atât beneficiari cât și creatori de conținut. Ei trebuie să se asigure că internetul rămâne un 

spațiu lipsit de orice constrângeri în urma intereselor economice sau politice care dictează 

acțiunile mass-mediei tradiționale.  

 

 Recomandăm utilizarea spaţiului digital în vederea facilitării unei mai bune 

comunicări dintre cetăţean şi autorităţi şi a transparentizării deciziilor. De 

asemenea, condamnăm orice tentativă de a restrânge dreptul la informare şi 

dreptul la exprimare sau de a înăbuşi civismul în spaţiul digital sub justificarea 

menţinerii poziţiei de putere a diferiţilor agenţi în faţa cetăţenilor. 

 

 

 

4. Forme contemporane de sclavie 
 

Sclavia nu ne-a părăsit niciodată. Formele prin care aceasta se manifestă în zilele noastre sunt 

mai complexe și mai variate ca oricând. De la părinți care își vând copiii fie către diverse facțiuni 

extremiste, fie către angajatori imorali, până la  forme social acceptate precum dubla zi de muncă 

cu care femeile sunt nevoite să se confrunte (slujba și îngrijirea gospodăriei), sclavia reprezintă o 

amenințare directă la adresa libertăţii fiecărui individ.  Inclusiv modul tradițional în care privim 

raportul dintre angajat și angajator prezintă anumite carențe care duc ulterior la fenomene 

precum munca forțată sau alte tipuri de constrângere economică a indivizilor. Oamenii se văd 

între ei ca pe o resursă exploatabilă. Exprimându-ne îngrijorarea față de situația persoanelor 
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aflate într-o stare de aservire sau asuprire, trebuie să încetăm să-i mai privim pe cei din jurul 

nostru ca pe o rotiță a unui mecanism menit să ne satisfacă propriile nevoi. 

 

 Este necesar ca statele să-și concentreze eforturile asupra cauzelor sclaviei, 

precum condițiile de trai precare, nu numai asupra efectelor. De asemenea, nevoia 

stringentă de actualizare a legislației în vederea unei fidele reprezentări a 

situațiilor contemporane este imperios necesară. Această actualizare, pentru 

întărirea efectului, trebuie să se plieze pe un cadru ierarhic: național, regional și 

internațional.  

 

 

 

5. Refugiați și apatrizi 
 

Odată cu reapariția curentelor politice naționaliste, refugiații și apatrizii sunt văzuți ca oameni de 

rang secund. Conceptul de cetățenie ajunge să definească orice ființă umană ca fiind sau nefiind 

completă. Statul ca instituţie dictează cine este și cine nu este om. Însă, oamenii trebuie 

recunoscuţi ca instanţe valoroase și în afara statului. În ziua de astăzi, există indivizi care nu sunt 

definiți în raport cu apartenența la un stat, astfel încât, pentru instituțiile care guvernează 

teritoriul pe care aceștia se află, ei nu există. În acest context, instituțiile birocratice au ajuns să 

prevaleze în fața unei decențe umane de bază. Oamenii sunt mai mult decât o simplă foaie de 

hârtie.  

 

 Astfel, sugerăm o schimbare a perspectivei excesiv formalizate a birocraţiilor, 

către una bazată pe respectarea demnităţii umane. De asemenea, chemăm 

societatea civilă să se mobilizeze în spiritul toleranţei pentru combaterea oricărui 

tip de discriminare împotriva refugiaţilor şi a apatrizilor. 
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6. Impactul jocurilor de putere asupra dimensiunii umane 
 

În sfera actuală a relațiilor internaționale, concepția asupra individului este încețoșată. Acestea 

privesc problemele în funcție de interesele marilor puteri, cele ale individului de rând pierzându-

se în jocul lor de imagine. Mai mult, în acest proces, lumea este împărțită în bine și în rău, în 

tabere clar definite în termeni normativi, iar existența umană ca valoare universală, ajunge să fie 

surclasată de interesele diferiților actori în cadrul luptei pentru putere politică și pentru putere 

economică. Astfel, jocurile de putere duc la abstractizarea vieții umane, la definirea ei fie ca 

instrument al puterii, fie ca victimă a exercitării acesteia. În lumea pe care o vedem, dimensiunea 

umană a tuturor indivizilor, indiferent de rasă, etnie, gen, clasă și sexualitate, prevalează în fața 

luptei pentru dominație.  

 

 Chemăm instituţiile avizate să pună viaţa umană, necuantificabilă şi imposibil de 

ierarhizat deasupra oricăror interese individuale sau ale unor grupuri distincte. 

Mai mult, credem cu tărie în necesitatea ca diferiţi actori cu impact în cadrul 

sistemului internaţional să îşi transparentizeze procesele decizionale înspre o mai 

bună integrare a cetăţeanului în acestea, în vederea scăderii vulnerabilităţii lor în 

faţa jocurilor de putere. 

 

 

Concluzionând, dorim să atragem atenţia că prin creșterea spiritului civic și a educației sociale a 

cetățenilor se poate ajunge la o formă superioară de conviețuire și de acceptare a națiunilor lumii 

în contextul acestei ere a globalizării. Astfel, recomandăm guvernului şi instituţiilor relevante să 

depună eforturi susţinute în vederea construirii unei societăţi civile care îşi asumă cu 

responsabilitate existenţa în noua arhitectură internaţională interconectată. 

 


