Raport de activitate

Anul 2011

Despre ASUR
• Asociația Secular-Umanistă din România (ASUR) este o
organizație neguvernamentală înființată în martie 2010, cu scopul
de a promova valorile umanismului secular. Proiectele și
campaniile ASUR sunt menite să popularizeze cunoașterea
științifică și să evidențieze atributele unui stat secular.

• Misiunea noastră
ASUR promovează principiile etice umaniste, gândirea critică,
cunoașterea științifică și separarea statului de biserică.

• Viziunea noastră
În cadrul ASUR împărtășim idealul unei societăți
democratice, seculare, fundamentată pe libertatea de conștiință,
de gândire și de religie a cetățenilor, o societate în care spiritul
critic și libertatea de exprimare stau la baza luării deciziilor.
Ne dorim o societate lipsită de discriminare, întemeiată pe
principiile umaniste, o societate care să permită împlinirea
neîngrădită a potențialului membrilor săi.
De asemenea, suntem convinși că acest obiectiv poate fi
atins doar în contextul în care libertatea personală este echilibrată
de responsabilitate socială.

Obiective
• Promovarea ştiinţei şi culturii;
• Apărarea principiului constituţional al separării dintre stat şi
biserică;
• Apărarea libertăţii de gândire, conştiinţă şi religie, ca drept
fundamental al fiecărei persoane indiferent de opţiunea sa faţă
de religie (teistă, agnostică, ateistă, etc.);
• Apărarea libertăţii de exprimare ca drept fundamental al fiinţei
umane, de respectarea căruia depinde în mod crucial
funcţionarea unei democraţii autentice;
• Promovarea spiritului critic şi gândirii libere;
• Promovarea unei educaţii moderne, de natură să stimuleze
autonomia de gândire a copiilor şi tinerilor;
• Promovarea unui cadru politic democratic şi a cetăţeniei
active;
• Promovarea unui cadru de toleranţă şi dialog între persoane,
grupuri şi entităţi sociale cu viziuni şi interese diferite;
• Combaterea discriminării;
• Conservarea patrimoniului arhitectural, peisagistic, cultural şi
artistic naţional şi universal;
• Apărarea dreptului la proprietate privată şi a proprietăţii
publice;
• Protejarea mediului.

Membri și voluntari

• Inițiativa înființării ASUR au avut-o cei patru membri membri
fondatori:
▫
▫
▫
▫

Atila Nyerges
Toma Pătrașcu
Liliana Voicu
Laurențiu Țîrcă

• La finalul anului 2011, ASUR avea 20 membri.
• Pentru proiectele derulate, ASUR a colaborat cu peste
30 de voluntari.

Campania 10:23

• Pe 5 februarie 2011, ASUR și grupul ”Sceptici în România” au
adus Campania 10:23 in România.

• Zeci de voluntari din Bucureşti, Iași, Sibiu și Timișoara au
înghițit conținutul unor sticle întregi de preparate homeopate.
• Voluntarii au dorit ca astfel să atragă atenţia
faptului că “tratamentele” homeopate nu au
acest fel să îndemne farmaciştii şi medicii
produsele vândute în calitate de tratamente
funcționează.

publicului asupra
efect - dorind în
să se asigure că
medicale efectiv

• Mai multe detalii despre campanie găsiți pe siteul www.1023.ro

Conferința Jean-Paul Saint-Martin, Istoria
îndelungată a biodiversităţ̦ii

• Pe 10 februarie, ASUR și
Institutul Francez au organziat
conferința ”Istoria îndelungată
a biodiversității”, susținută de
prof. Jean-Paul Saint-Martin.

• Conferința și-a propus să
schițeze fascinanta istorie a
biodiversității pe Terra și să
sublinieze câteva momente
determinante.
• Evenimentul s-a desfășurat la
Sala Elvira Popescu, în
prezenta a aprozimativ 250 de
persoane.

Campania "Stop îndoctrinării religioase
în școli!"
• Pe 10 februarie, ASUR a lansat campania ”Stop îndoctrinării
religioase în şcoli!”.

• Primul pas al campaniei l-a constituit atragerea atenţiei asupra
acestei probleme, prin amplasarea mesajului de campanie pe
panouri publicitare situate în centrul Bucureştiului, în zona
Palatului Cotroceni, a Parlamentului şi a Patriarhiei.

• Poziţia ASUR este neechivocă: în unităţile de învăţămînt de
stat trebuie păstrată o strictă neutralitate religioasă, iar în
cadrul orelor de Religie trebuie predată Istoria Religiilor şi nu
doar viziunea particulară a unui anumit cult, indiferent care ar
fi acela.

www.evolutionism101.ro
• Pe 12 februarie s-au sărbătorit 202 ani de la nașterea lui
Charles Darwin, fondatorul teoriei evoluționiste. Cu această
ocazie, ASUR a lansat portalul educațional ”Să înțelegem
evoluția”, disponibil la adresa www.evolutionism101.ro.
• Portalul a fost dezvoltat de University of California, Berkeley
și tradus de voluntarii ASUR. După finalizarea traducerii
întregului portal, ASUR își propune să distribuie informațiile
atât elevilor, cât și profesorilor de biologie.

• Portalul conține numeroase lecții, teste și materiale didactice
care să faciliteze și să încurajeze acumularea de cunoștințe în
domeniul biologiei evoluționiste.
• Portalul www.evolutionism101.ro conține răspunsuri bine
argumentate la întrebări precum: ”Ce sunt speciile?”, ”Cum
funcționează evoluția?”, ”Cum apar speciile noi?”. ”Ce au în
comun păsările și dinozaurii?”

Lumea sub lupă
• În continuarea unui proiect
inițiat în 2010, ASUR a
organizat proiecții de filme cu
intrare liberă, în București.
• La fiecare proiecție au
participat aproximativ 20 de
spectatori.

• Filmul ales pentru difuzare a
fost ”Inherit the wind”,
film artistic care tratează
temele umanismului secular
și gândirii critice.
• Proiectul va continua și în
anii următori, membrii
ASUR dorind să realizeze
proiecții de fim în cât mai
multe localități din țară.

PROTEST împotriva adoptării legii
PL-x 630/2009
• În sedințele din 7 şi 8 martie 2011 a Camerei Deputaților,
cameră decizională, a fost aprobat Proiectul de Lege pentru
stabilirea parteneriatului dintre stat şi biserică în domeniul
asistenţei sociale (PL-x 630/2009).
• ASUR a considerat legea ca fiind inutilă, neconstituţională,
discriminatorie şi că va afecta negativ drepturile beneficiarilor
şi calitatea serviciilor de asistenţă socială.

• Drept urmare, ASUR s-a aliat unui grup de peste 15
organizați, care au format o coaliție de protest împotriva
adoptării acestei legi au solicitat retrimiterea de către
Preşedinte la Parlament și respectiv retragerea acesteia din
circuitul legislativ.
• Până la sfârșitul anului 2011, legea nu a fost promulgată.
• Decizia de nepromulgare confirmă soliditatea argumentelor
prezentate de cei care s-au exprimat critic faţă de fondul legii
votate iniţial în Parlament, lege care afectează interesele
cetăţenilor români şi care deschide calea populismului şi
condiționării cu scop electoral a asistenţei sociale

Concursul foto ”Oameni fericiți”

• ASUR a devenit partener al acestui concurs în 2010, când a propus o
temă menită să promoveze știința prin fotografie.
• În 2011, tema aleasă a fost ”Oameni fericiți”
• Consursul a fost un succes, la el participând peste 150 de concurenți
cu peste 700 de fotografii.
• Cele mai bune imagini au fost folosite la editarea unui calendar.

Concursul ”Ziua Astronomiei”
• Pe 7 mai 2011 am lansat a doua ediție a concursului ”Ziua
astronomiei”, ce s-a desfășurat online, pe siteul www.ziuaastronomiei.ro

• Concursul s-a derulat în perioada mai-iulie, la el participând
562 de tineri.
• ASUR a acordat 12 premii - un laptop, un minilaptop și 10
imprimante.

• Concursul a fost sponsorizat de System Plus, iar parteneri
media au fost port.ro și Realitatea TV.
• Concursul se va derula anual, ASUR dorind să facă din Ziua
Astronomiei un eveniment de anvergură, menit să contribuie
semnificativ la promovarea astronomiei în rândul tinerilor.

Campania ”150 de zile pentru un
recensământ corect”
• Timp de 150 de zile, ASUR a derulat o campanie de informare
privind Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor.
• Campania ASUR s-a concentrat pe o întrebare din formularul
destinat persoanelor – ”Cărei religii consideră persoana că îi
aparţine?”
• Campania a fost lansată pe 25 mai, în prezența celui mai
renumit profesor de sociologie român, domnul Alfred Bulai.

• Românii au fost încurajați să declare exact ceea ce cred, fie că
aparțin unei anume religii, fie că sunt necredincioși.

• ASUR a pus la dispoziţia tuturor celor interesaţi site-ul de
campanie www.recensamant2011.ro, unde au fost postate
constant informaţii legate de derularea recensământului.

Dezbaterea publică ”Closer2Oxford”
• Joi, 9 iunie 2011, la Centrul pentru Jurnalism Independent s-a
desfășurat dezbaterea ”Predarea religiei în școli pune în pericol
laicitatea statului român?”

• Din echipa afirmatoare au făcut parte Toma Pătrașcu,
vicepreședinte ASUR, și Victor Drăghicescu, absolvent al
Facultății de Drept.

• Moțiunea a fost dezbatută online pe site-ul www.closer2oxford.ro,
iar din partea echipei afirmatoare au participat Andrei Kiper
(membru ASUR) și Lucian Vâslan. Scopul acestei dezbateri a fost
evidențierea relației dintre Stat și culte, din prisma educației
religioase din școlile publice.

ASUR a devenit membru IHEU
• Începând cu data de 14 octombrie, Asociația SecularUmanistă din România a fost admisă în cadrul prestigioasei
organizații International Humanist and Ethical Union
(IHEU). Această realizare reprezintă un pas important în
recunoașterea la nivel internațional a importanței
campaniilor derulate de ASUR pentru promovarea
principiilor umaniste.

• Activitatea internațională a ASUR a început încă din 2010,
membrii ASUR implicându-se activ în promovarea în
România a campaniilor umaniste ce se derulează la nivel
internațional. ASUR organizează anual evenimente care
celebrează sărbători internaționale precum Darwin Day,
Space Week, Ziua Astronomiei sau Ziua Mondială a
Umanismului.

• International Humanist and Ethical Union (IHEU) este
singura organizație-umbrelă internațională care reunește
asociații umaniste, seculariste, laice, culturale, ateiste și
altele asemenea, din întreaga lume. Fondată în 1952 la
Amsterdam, IHEU deține în prezent statutul de ONG
consultant pentru organizații precum ONU, UNICEF,
Cosiliul Europei și UNESCO.

Gaudeamus 2011

• Noua ediție a Calendarului Științific a fost realizată alături
de National Geographic și GeoEcoMar.
• Aprox. 28.000 exemplare au fost distribuite gratuit cu
numărul din noiembrie al revistei National Geographic
România.
• În perioada 23-27 noiembrie, ASUR a participat ca
expozant la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus. Cu
această ocazie, am distribuit 3000 de calendare gratuite și
am vândut cărți de popularizare a științei.

”Cu mic, cu mare... dincolo de Soare”
• Pe 8 octombrie, am colaborat pentru al
doilea an consecutiv cu Facultatea de
Fizică, pentru a marca World Space Week.
• Evenimentul din acest an s-a numit "Cu
mic, cu mare... dincolo de soare" și a atras
aprox. 1000 de vizitatori.

• ASUR a atras sponsorizări pentru premii:
10 imprimante, 5 multifuncționale pentru
școli, 10 vouchere la cursuri de
comunicare (acordate profesorilor).

Legea Contribuției Bisericești
• Asociația Secular-Umanistă din România a lansat pe 27
septembrie o propunere inedită menită să provoace o adevărată
dezbatere la nivel național.
• Membrii asociației au propus schimbarea mecanismului actual
de finanţare a cultelor. Astfel, cultele nu vor mai primi finanțări
de la bugetul de stat, ci se vor finanța din contribuțiile bisericești
opționale, colectate de la enoriași.

• Modelul propus de ASUR este inspirat de sistemul practicat în
Germania.

Avantajele adoptării acestei propuneri
• În primul rând, mecanismul propus garantează neutralitatea
religioasă a Statului și asigură independența cultelor religioase.
• În al doilea rând, ar fi eliminată posibilitatea folosirii cultelor ca
agenți electorali, aspect cu atât mai important cu cât 2012 este
un an electoral și deja s-a făcut public faptul că statul va furniza
cultelor de trei ori mai mulți bani decât în 2011.
• În al treilea rând, un astfel de proces de finanțare a cultelor ar fi
transparent, lucru care nu se întâmplă în momentul de față și
care cauzează nemulțumiri în rândul contribuabililor.

ASUR la ONGfest
• În perioada 9-11 septembrie, am participat ca expozanți la
ONGfest – Târgul Economiei Sociale.

• Timp de 3 zile, am interacționat cu peste 500 de vizitatori
interesați de proiectele ASUR.

Întâlnirile umaniștilor
• Pe tot parcursul anului 2011, ASUR a organizat, încurajat și
susținut întâlniri între umaniștii din România. Întâlnirile au
avut loc la București, Iași, Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara și
Ploiești.
• ASUR va continua să susțină organizarea întâlnirilor între
umaniști în orașe din toată țara. Dorim astfel să încurajăm
interacțiunea oamenilor cu principii de viață umaniste,
dornici de a realiza proiecte sociale la nivel local.

Fonduri atrase
• Extras din raportul de gestiune:

ASUR în presă – informații generale
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articole în presa națională.

20 articole în presa locală.

12

2
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19 ianuarie - Campania 10:23 se va derula si in Romania
2 februarie - Supradoza de preparate homeopate in centrul Capitalei
10 februarie - ASUR lansează campania "Stop îndoctrinării religioase în şcoli!"
12 februarie - ASUR lanseaza un portal educational
17 februarie - Cultura vs. Indoctrinare in scoala romaneasca
10 martie - "Parteneriatul" dintre Stat şi Biserică sau mituirea Bisericii în prag de
alegeri
21 martie - Nu puneţi cruce asistenţei sociale!
7 aprilie - Decizia preşedintelui Traian Băsescu de a retrimite în Parlament legea
privind Parteneriatul Stat-Culte - un prim pas spre normalitate
15 aprilie - Concursul foto "Oameni fericiti"
26 aprilie - Cetateni "buni" si cetateni "rai" in viziunea BOR
7 mai - Universul își dezvăluie tainele în a doua ediție a concursului Ziua
Astronomiei
17 mai - Republica Teocratica Romania
25 mai - 150 de zile pentru un recensământ corect
21 iunie - Ziua Mondiala a Umanismului
9 august - Un an de campanie "Nu-ti lasa banii in plata domnului!"
12 septembrie - Sistemul şcolar, vector al îndoctrinării religioase
16 septembrie - Pe 8 octombrie sunteți invitați cu mic, cu mare... dincolo de Soare
27 septembrie - Legea Contribuţiei Bisericeşti
30 septembrie - Vino pe 8 octombrie la Măgurele și vei afla câte-n lună și-n stele
6 octombrie - Concursuri, experimente, muzică și multe surprize - sâmbătă, la
Facultatea de Fizică
14 octombrie - ASUR a obținut calitatea de membru în cadrul International
Humanist and Ethical Union (IHEU)
20 octombrie - ASUR te îndeamnă să declari exact ceea ce crezi
1 noiembrie - Solicităm constituirea unei comisii parlamentare de anchetă asupra
activității INS
11 noiembrie - Ancheta de control a INS ignoră abuzurile efectuate la înregistrarea
religiei persoanelor
23 noiembrie - ASUR aduce „Originea speciilor" și „Calendarul Științific 2012" la
Gaudeamus
12 decembrie - Apel către Parlament: Trebuie finanţate Educaţia şi Sănătatea, nu
Bisericile!
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