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Proiect Radio Rom  ânia pentru  COPEAM  
cu referire la o declaraţie pentru multiculturalism

Reuniţi la Bucureşti cu ocazia celei de-a XV-a conferinţe şi a celei de-a XIV-a 

Adunări Generale a Conferinţei Permanente a Audiovizualului  Mediteranean, 

(COPEAM),  în  legătură  cu  dialogul  multicultural,  membrii  COPEAM  adoptă 

următoarea declaraţie:

COPEAM:

- Afirmă că toleranţa, recunoaşterea, acceptarea şi promovarea diversităţii 

culturale,  etnice, religioase şi  lingvistice,  ca şi  dialogul  dintre civilizaţii 

sunt fundamentale pentru respectul, coexistenţa paşnică şi cooperarea 

dintre indivizi şi popoare, în diversitatea lor culturală şi religioasă;

- Consideră  că  diferenţele  din  interiorul  societăţilor  şi  între  acestea  nu 

trebuie să inspire teamă şi nici să fie reprimate ci, din contră, trebuie 

apreciate ca valori ale umanităţii;

- Recunoaşte  că  toate  religiile  şi  culturile  au  contribuţii  meritorii  la 

civilizaţie şi că peste tot oamenii împărtăşesc valori comune.

COPEAM  îşi cheamă toţi membrii:

1. Să  sprijine  producţia  de  programe  destinate  diversităţii  etnice  şi 

culturale;

2. Să  folosească  toate  mijloacele  de  care  dispun  pentru  a  promova 

existenţa paşnică şi cooperarea dintre diferitele comunităţi  şi pentru a 

preveni orice tratament cu caracter discriminator sau defavorabil care ar 

putea decurge din apartenenţa la un grup etnic, cultural sau religios, prin 

întreţinerea unui spirit de toleranţă şi de dialog;



3. Să promoveze respectarea drepturilor omului, a libertăţii individuale şi a 

coexistenţei paşnice a minorităţilor etnice, culturale şi religioase;

4. Să nu încurajeze, în programele lor, discriminarea, în special cea bazată 

pe  criterii  religioase  sau  de  credinţă,  recunoscând  drepturile 

fundamentale, ca şi viaţa socială şi culturală şi susţinând lupta împotriva 

oricărui  comportament  intolerant  iscat  din  motive  culturale  sau 

religioase;

5. Să contribuie la lupta împotriva instigării la violenţă, la acte de persecuţie 

care  îşi  au  originea în  ură  şi  intoleranţă  şi  care  pot  genera  ură  sau 

distrugerea armoniei în interiorul diferitelor comunităţi sau între acestea;

6.  Să  promoveze  înţelegerea  reciprocă,  toleranţa,  respectul  reciproc  şi 

prietenia dintre popoare, ca şi diferenţele culturale, lingvistice şi etnice 

dintre acestea.

Bucureşti, 18 mai 2008

  


