
SUNTEM  MEMBRII UNEI SOCIETATI GLOBALE? 

 

 Atunci cand imi pun aceasta intrebare, raspunsul meu este – da, sigur ca suntem. Traim 

cu toii in aceasta epoca a informatiei, in aceasta lume in care valorile traditionale sunt 

contestate, si in care principalele institutii traditionale ale societatii civile se descompun. 

Observam in jurul nostru, si chiar traim in propria experienta redefiniri profunde  ale familiei, 

relatiei dintre sexe si a sexualitatii. 

Si in acest timp observam cum religia nu si-a dezvoltat o etica adecvata pentru epoca in care 

traim.  

Potrivit sociologului Manuel Castells, “traim intro societate de tip retea, in care schimbarile 

majore isi au originea in  respingerea valorilor dominante ale societatii – patriarhat, dominatia 

si controlul naturii de catre om, crestere economica si consum nelimitat”. Din miscarile anilor 

60 – 70, care au “maturat” lumea industriala spulberand aceste valori patriarhale, s-a nascut o 

viziune alternativa, bazata pe respectul demnitatii umane, pe idea durabilitatii si pe o conceptie 

ecologica despre lume. 

Si astfel, este in curs de formare o noua societate civila, si dupa cum spune Castells, aceasta. 

“….isi dezvolta propria ei politica, si este conectata la valori si teme care izvorasc din 

experienta de viata a oamenilor.” Apar coalitii si organizatii civile preocupate de probleme reale 

ale oamenilor, iar dintre temele lor preferate sunt: incalzirea globala, energii regenerabile, 

problemele femeilor , remodelarea regulilor si a institutiilor care faciliteaza globalizare, opozitia 

fata de elementele modificate genetic si promovarea unei agriculturi durabile, si a 

ecodesignului. 

Cititnd de curand despe toate acestea mi-am pus din nou intrebari “ suntem noi membrii unei 

societati globale?” Raspunsul a venit din nou, desigur – suntem, cu toate ca in viata pe care o 

traim , asa involburata si agitata cum este, suntem supusi la tensiuni si presiuni ce tin mai 

degraba de supravietuire, decat de o viziune globala asupra vietii si societatii. Cu toate acestea 

suntem membrii  unei societati de tip retea, globala prin problemele comune cu care ne 

confruntam, prin atitudinile pe care avem fata de realitatea traita. Percepem in jurul nostru 

aceleasi schimbari, la nivelul valorilor si traditiilor, si incepem sa fim preocupati de calitatea 

vietii pe care o traim, exprimata in calitatea alimentelor pe care le consumam, a relatiilor pe care 

le dezvoltam. Sau putem sa fim! – imi spun eu. 



Inca nu avem organisme ale societatii civile care sa lupte pentru toate aceste lucruri – pe care , 

de altfel ni le dorim si suna bine: calitatea vietii, alimente nemodificate genetic si ecologice,  

ecodesign – adica o viziune de reproiectare a oraselor si cladirilor in care muncim si traim, 

astfel incat sa fie durabile si ecologice. Inca nu avem aceste structuri ale societatii civile, si oare 

de cine depinde ? Raspunsul este ca depinde de fiecare dintre noi, pentru ca suntem membrii 

acestei societati, si pentru ca mai devreme sau mai tarziu vom intelege ca doar noi suntem 

responsabili pentru felul in care traim. Pe curand ! 
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