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Abstract: The present paper focuses around the premise that the society we live in is the result of
globalization, which has generated several transformations in all spheres of society together with a
new manifestation of the religious phenomenon. The main interest of this essay revolves around the
assertion that there is an inter-dependency between globalization, religion and politics. The
hypothesis states that without a thorough knowledge and understanding of the paradigms, influences
and factors that generate actions and movement in the world, the background and context of different
situations, we can't effectively manage and govern this situations. This paper is an introductory and
reflective study about the new challenges in a global society not just from an economical point of view
but also spiritual and paradigmatic.
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Introducere
Fenomenul religios a fost de-a lungul vremurilor probabil unul dintre cele mai
controversate subiecte de analiză. De la a fi considerată liantul comunităţilor, la sursă
declanşatoare de conflicte ori acte de terorism, religia a fost, mai mult sau mai puţin direct şi
vizibil, prezentă în toate etapele istorice ale societăţii umane ca factor care a contribuit la
conturarea unor strategii socio-politice ale naţiunilor. De la blamare la apreciere, fenomenul
religios a rămas totuşi o constantă a vieţii sociale în orice etapă istorică şi de cele mai multe
ori o constantă chiar în cadrul politicii.
Omenirea parcurge o etapă istorică controversată tocmai pentru faptul că societatea ar
fi trebuit să urmeze drumul sigur al secularizării, al dispariţiei religiei din sfera publică,
evenimentele petrecute în ultima perioadă, nu doar că au infirmat aceste predicţii dar au
surprins prin manifestarea explozivă a mişcărilor religioase apărute pe glob. Renaşterea
fenomenului religios nu mai este o noutate ci a devenit o preocupare pentru analişti.
Contextul globalizării
Globalizarea este un fenomen ce nu poate fi înţeles în afara contextului modernităţii
care o produce.1 Modernitatea este o formă dinamică şi transformatoare a vieţii sociale care
a apărut în Europa secolului XVII şi care a dobândit o influenţă mai mult sau mai puţin
globală. Ea poate fi deosebită de societăţile anterioare prin ritmul schimbărilor sociale,
scopul acestei schimbări şi proliferarea şi dezvoltarea instituţiilor moderne cel mai
semnificativ dintre toate este rolul său în transformarea timpului şi spaţiului.2
Termenul globalizare nu mai reprezintă de mult un concept nou şi necunoscut.
Conform lui Bauman, cuvântul globalizare stă pe buzele tuturor, o marotă a devenit rapid
lozincă, incantaţie magică, paspartu capabil să deschidă porţile tuturor misterelor prezente şi
1
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viitoare.3 Globalizarea a devenit atât de cunoscută încât, puţini oameni întrebându-se ce
înseamnă ea de fapt sau de ce este importantă.4
Dincolo de controversele care au existat asupra globalizării este acceptată ideea
conform căreia globalizarea determină o mare varietate de schimbări în contextul în care se
află statele-naţiune, determinând de asemenea nevoia de modificare a rolului statelor în
secolul XXI, statele rămân un actor important în dezvoltarea interconectării globale.5
Definirea noţiunii de globalizare
Abordările asupra definirii globalizării sunt multiple pentru că globalizarea nu este
nici simplă, nici lipsită de ambiguităţi; termenul acoperă un spectru larg de fenomene
diverse.6
Din perspectiva lui George Ritzer, sociolog şi economist, noţiunea de globalizare are
sensul de procese transplanetare, de amploare globală. Aspectele pe care le consideră
esenţiale în studiul globalizării sunt economia, politica, societatea civilă, oraşul global,
tehnologia, la care mai adăugă domenii care derivă din interrelaţiile celor amintite.7
Alte
subiecte de interes în studiul globalizării sunt relaţia dintre globalizare şi religie, sport,
muzică şi relaţia dintre globalizare şi o serie de probleme sociale. Ritzer
defineşte
globalizarea ca fiind răspândirea mondială a unor practici, extinderea relaţiilor dincolo de
limitele continentelor, organizarea vieţii sociale la scară globală şi sporirea unei conştiinţe
globale comune.8
Cea mai generală definiţie a globalizării este considerată interconectarea şi interrelaţionarea crescândă a tuturor aspectelor societăţii.9
Este acceptată, în cea mai mare parte, definiţia dată de Giddens pentru care
globalizarea reprezintă intensificarea relaţiilor sociale la nivel mondial, proces care leagă
localităţi îndepărtate.10 Interconectarea şi influenţarea relaţiilor şi a vieţii sociale sunt
aspectele esenţiale evidenţiate de către Giddens, astfel încât localul nu mai este un spaţiu
închis şi izolat de restul lumii ci interrelaţionează cu aceasta prin diferite mijloace,
influenţându-se reciproc.
Pentru Manfred Steger, termenul de globalizare este folosit pentru a descrie un proces,
o condiţie, un sistem, o forţă şi o eră. Globalizarea semnifică o condiţie socială caracterizată
de existenţa unor interconexiuni economice, politice, culturale şi de mediu globale şi a unor
fluxuri care fac irelevante multe dintre barierele şi frontierele existente până atunci.11 O
caracteristică definitorie a procesului este aceea că reprezintă o schimbare spre o mai mare
interdependenţă şi integrare.12
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În primul rând, globalizarea presupune crearea noului şi multiplicarea reţelelor sociale
care să depăşească tot mai mult graniţele politice, economice, culturale. A doua calitate a
globalizării se reflectă în extinderea şi întinderea relaţiilor sociale. În al treilea rând, după
Steger globalizarea implică intensificarea şi accelerarea schimburilor sociale şi ale
activităţilor. În al patrulea rând, crearea, extinderea, şi intensificarea interconexiunilor sociale
şi de interdependenţe nu apar doar obiectiv, ci globalizarea implică, de asemenea, planul
subiectiv al conştiinţei umane. Globalizarea, de asemenea, se referă la faptul că oamenii devin
din ce în ce mai conştienţi de creşterea interdependenţei sociale.13
Globalizarea face referire la un set multidimensional de procese sociale care creează,
şi intensifică interdependenţele sociale şi schimburile la nivel mondial şi în acelaşi timp,
promovează în oameni o conştientizare tot mai mare de aprofundare a legăturilor dintre local
şi distanţă.14
Fenomenul globalizării şi cauzalitatea actualităţii religioase
Globalizarea ca proces multidimensional, care implică mai multe domenii (sau chiar
toate) ale societăţii trebuie analizată şi din perspectiva relaţiei cu fenomenul religios.
Hopkins în Religions / Globalization, afirmă că nu putem vorbi despre globalizare
fără a vorbi despre religie şi că nu putem vorbi despre religie fără a ţine seama de modul în
care religia ar fi pus bazele pentru începuturile şi lansarea globalizării.15 Religia şi
globalizarea sunt interconectate. Autorul notează că pentru cele mai multe culturi ale lumii,
religia intervine şi influenţează în mod complet şi decisiv viaţa cotidiană afectând atât
practicile de supravieţuire cât şi speranţele omului. Astfel, normele religioase fac parte
integrantă din viaţa umană. Dinamica religioasă mondială a însoţit evenimentele economice şi
politice contemporane, spre exemplu căderea regimurilor comuniste din Europa de Est şi din
Uniunea Sovietică. Oamenii formaţi într-o perioadă marxist-leninistă au căutat să umple golul
lăsat de un aparat de stat în transformare prin intermediul religiei.16 Una dintre manifestările
globalizării – ruperea graniţelor familiare şi a balanţei puterii – a permis religiei să se
desfăşoare ajutând la reformarea noilor comunităţi. În plus, situaţii întâlnite în arena
mondială, cum ar fi criminalitatea în creştere, frica, greutăţile economice pentru cetăţenii de la
baza societăţii, precum şi apariţia unor grupuri religioase, însoţită de un activism
descentralizat de a le combate, încurajează la o analiză asupra rolului religiei în probleme din
viaţa oamenilor de zi cu zi. În perioada contemporană sunt întâlnite, nu mai puţine, ci mai
multe mişcări religioase, ceea ce determină explorarea religiei în contextul globalizării.17
Raportul dintre religie şi globalizare este văzut de către Hopkins ca fiind unul foarte
apropiat: dacă religia este unul dintre mijloacele fundamentale de organizare a vieţii umane,
atunci seminţele globalizării se pot afla chiar în religia în sine.18
Thomas Scott, în articolul A Globalized God: Religion’s Growing Influence in
International Politics and Culture scris în revista Foreign Affairs, abordează acelaşi subiect al
13
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relaţiei dintre religie şi globalizare, evidenţiind o revenire intensă a religiei în viaţa socială.
Peste tot în lume - din sudul Statelor Unite în Orientul Mijlociu - religia este în ascensiune
(într-un proces de trezire, de renaştere). Renaşterea religioasă nu este pur şi simplu definită de
creşterea fundamentalismului - aderarea rigidă la un anumit set de ritualuri şi doctrine - cât de
faptul că ea apare printr-o varietate de ritualuri şi practici reînnoite, atât publice cât şi
private.19
Pe fondul transformărilor produse de către globalizare, religia participă într-un mod
reînnoit la procesele ce au loc ca şi consecinţe ale fenomenului globalizării. O varietate de
tendinţe, precum schimbări demografice, urbanizare, şi transformarea globală a religiei, indică
faptul că religia va contribui la conturarea dinamicii marilor puteri existente, a celor noi şi a
celor în curs de dezvoltare, influenţând încercările SUA de a promova libertatea, societatea
civilă, democraţia, coeziunea socială, precum şi dezvoltarea economică din întreaga lume.
Efectul transformator al globalizării asupra religiei va juca, de asemenea, un rol-cheie în
prevalenţa terorismului global, conflictul religios, şi alte ameninţări la adresa securităţii
internaţionale.20
Fenomenul de resurgenţă religioasă are mai multe cauze, fapt care evidenţiază rolul
religiei la nivel social. O primă cauză este dată de faptul că unii oameni reacţionează
împotriva eşecului procesului de secularizare de a răspunde nevoilor lor religioase. Acesta
este un model (un pattern) familiar în istoria religiilor. O a doua sursă de renaştere religioasă
se găseşte în eşecurile continue în materie de justiţie, incapacitatea de a realiza o distribuţie
echitabilă a bunurilor şi serviciilor, inclusiv produsele alimentare şi de sănătate. Unii oameni
reacţionează împotriva eşecului paradigmei umanist-seculare de a aduce pace şi prosperitate
în mod corect, şi să ofere explicaţii satisfăcătoare pentru inegalitate, rău, şi durere.21
Peter Berger în The Desecularization of the World subliniază că lumea de azi, cu
câteva excepţii, este la fel de puternic religioasă cum a fost dintotdeauna iar unele locuri mai
mult decât oricând.22 Chiar dacă modernitatea a determinat anumite efecte de laicizare a vieţii,
ea a determinat, de asemenea, puternice mişcări de contra-secularizare. Cu siguranţă,
instituţiile religioase au pierdut din putere şi din influenţă în multe societăţi dar atât vechile
cât şi noile credinţe şi practici au continuat. În schimb, instituţiile religioase pot juca un rol
social şi politic chiar şi atunci când foarte puţini oameni cred sau practică religia pe care o
reprezintă instituţiile respective.23
Berger subliniază că modernitatea a cauzat acest fenomen prin faptul că a tins să
submineze certitudini considerate axiomatice, prin care oamenii au trăit în cea mai mare parte
din istorie. Aceasta determină o stare inconfortabilă, iar mişcările religioase care pretind a
oferi certitudini, devin atractive şi o alternativă la starea de disconfort.24
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Definirea religiei
Pentru o mai bună înţelegere a religiei ca actor social precizăm câteva aspecte
definitorii ale fenomenului religios. Studierea religiei se realizează şi prin prisma unei
independenţe sociale
Este destul de clar, de exemplu, că indivizii pot să creadă şi să şi practice chiar ceea ce cred,
dar că, acest fapt nu este suficient în sine pentru a constitui o religie la nivel social; de
asemenea, religia poate persista ca o realitate socială, fără ca toată lumea sau chiar marea
majoritate a oamenilor să fie credincioşi sau să practice credinţa. Aceasta nu înseamnă faptul
că, credinţa individuală şi practicarea ei sunt neimportante pentru constituirea religiei. De
obicei, acestea sunt esenţiale. Dar ele nu sunt de la sine religie, acestea nu funcţionează
implicit ca religie la nivel social. Cel mult, ele vor fi observate (respectate) ca religie.25
Religia este un fenomen social dar nu trebuie redus la atât în sensul că ea acoperă o arie mai
largă a existenţei. În măsura în care religia este un fenomen social, se va construi ca un tip de
comunicare şi nu ca fapt de experienţă sau de conştiinţă.26
Oamenii de ştiinţă au adoptat o definiţie socială a religiei percepută prin prisma
modului în care oamenii au înţeles viaţa lor religioasă, morală şi socială la un moment dat.
Astfel, religia în Europa modernă timpurie trebuie interpretată ca o comunitate a
credincioşilor mai degrabă decât un corp de credinţe sau doctrine precum poate fi întâlnită în
modernitatea liberală. Prin urmare, ceea ce a fost protejat şi apărat în războaiele religioase a
fost o noţiune sacră a comunităţii definită prin religie, că fiecare comunitate au luptat pentru a
defini, redefini, sau apăra graniţele sociale între sacru şi profan ca un întreg.27
În societatea globalizată, religia este percepută ca un sistem religios global specific,
caracterizat de anumite trăsături şi conţinând o serie de elemente definitorii. Acest fapt are
consecinţe la nivelul înţelegerii rolului ei în acest context. Observarea religiei ca un sistem
religios global specific implică mai mult decât simpla extindere globală a unui anumit mod de
a forma şi de a face religie. O parte foarte esenţială din argument este că acest sistem religios,
împreună cu diverse alte sisteme, este o componentă socio-structurală importantă a ceea ce
este de acum o societate mondială. Apariţia istorică a sistemului religios este un aspect al
dezvoltării istorice a societăţii globale.28
Religia se defineşte şi prin modul în care se manifestă în societate: religia ia formă în
societatea contemporană în patru moduri: (1) ca religie organizată (inclusiv denumiri, biserici
şi secte), (2) religia ca mişcare socială, (3) religia tematizată în sistemele sociale (respectiv
funcţia ei), inclusiv desigur, sistemul religios în sine, şi (4) religia ca reţea socială (reţele de
interacţiune). Ultima categorie include ceea ce s-ar putea numi religie comunitate, a treia
cuprinde utilizarea sistemelor societale alături de cele religioase pentru a sprijini autoritatea
religioasă.29
Religia nu este doar o instituţie socială care există, mai mult sau mai puţin, în toate
societăţile şi în toate perioadele istoriei umane, ci religia ia forme diferite în diferite
25
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circumstanţe. Forma şi conţinutul nu sunt atât de uşor de separat. În schimb, există o formă
modernă pe care a luat-o religia, diferenţierea socială luată tocmai ca religie, care face să pară,
aproape de la sine înţeles pentru noi, ca observatori că aceasta a fost, întotdeauna şi
pretutindeni, acolo, într-o formă anume.30
Interrelația globalizare – religie
Fenomenul de globalizare a fost analizat şi din perspectiva impactului pe care l-a avut
asupra individului şi societăţilor. Sociologul Anthony Giddens se află printre primii analişti
care încă de la începutul anilor ’90 a avansat o serie de argumente cuprinzătoare cu privire la
implicaţiile proceselor contemporane de globalizare asupra tuturor oamenilor de pe planetă.
Acest lucru include argumente specifice despre implicaţiile asupra indivizilor, organizaţiilor,
naţiunilor, firmelor, guvernelor, politicilor şi politicii în general.31
Argumentele aduse de Giddens sunt centrate pe patru dimensiuni asupra cărora sunt
evidenţiate implicaţiile globalizării. Prima dimensiune şi primul argument vizează modul de
viaţă în ansamblul ei: trecem printr-o perioadă de transformare istorică majoră, globalizarea
restructurează modul în care trăim într-o manieră foarte profundă, afectează viaţa de zi cu zi,
precum şi economiile şi statele. Implicaţia majoră a globalizării contemporane este, de altfel,
faptul că reprezintă o realitate de neocolit.32 Globalizarea reprezintă atât o oportunitate cât şi o
ameninţare. Societăţile tradiţionale s-au destrămat deja, iar valorile tradiţionale le urmează. O
implicaţie a globalizării este faptul că alte tradiţii, precum religia trec şi ele printr-o
transformare majoră. Deducţia implicită care derivă de aici si care constituie un al treilea
argument, este aceea că, în faţa unor astfel de conjuncturi oamenii trebuie să reacţioneze. Nu
este posibil ca în lumea contemporană să rămânem inerţi, iar aceste procese de transformare
reclamă o reacţie. Globalizarea contemporană dă naştere mai degrabă unei nevoi acute de a fi
pro-activ şi de a face faţă transformărilor.33 A patra şi ultima implicaţie vizează instituţiile.
Globalizarea determină şi nevoia continuă de a reconstitui instituţiile pentru ca acestea să
poată aborda noile provocări ale globalizării. Printre acestea se află instituţiile naţionale şi
internaţionale de guvernare, dar şi familia, munca, tradiţia şi chiar natura. Globalizarea a
subminat şi a transformat circumstanţele în care ele (vechile instituţii) există iar acestea sunt,
astfel, inadecvate pentru îndatoririle pe care trebuie să le îndeplinească.34
Ca şi alte aspecte ale vieţii moderne, şi, în ciuda unor dovezi aparente a tendinţelor
spre o mai mare secularizare, religia constituie o parte vitală a proceselor globalizante, fiind
un factor semnificativ în efectuarea schimbării, pluralităţii, şi transformării. În acelaşi timp,
religia interacţionează - pozitiv şi negativ, cu alte procese sociale şi instituţii, în special cu
politica, educaţia, economia.35
Din perspectivă psihologică consecinţele globalizării sunt analizate din perspectiva
identităţilor multiple trăite de oameni.36 Globalizarea are ca şi consecinţă centrală aceea de a
produce transformări ale identităţii, astfel: cei mai mulţi oameni din ziua de astăzi îşi dezvoltă
30
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o identitate biculturală, în care o parte a identităţii lor este înrădăcinată în cultura lor locală,
în vreme ce altă parte provine din conştiinţa relaţiei lor cu cultura globală; confuzia de
identitate ar putea să crească printre tinerii din culturile nonoccidentale. Întrucât culturile
locale se schimbă, ca răspuns la globalizare, unii tineri nu se simt acasă nici în cultura locală,
nici în cea globală; în fiecare societate există oameni care formează culturi alese de ei înşişi,
împreună cu persoane care gândesc la fel şi care doresc să aibă o identitate ce nu este atinsă
de cultura globală şi valorile ei; explorările identităţii în iubire şi muncă se întind şi cresc
dincolo de anii adolescenţei într-o perioadă de postadolescenţă a maturităţii emergente.37
Efectele globalizării au fost analizate şi de către teologi, care au reflectat asupra
nevoilor de reelaborare a teologiei şi de înnoire religioasă apărute în consecinţa globalizării.
Hans Kung a observat că criza puterilor conducătoare ale Occidentului este între timp o criză
morală a Occidentului în general, inclusiv a Europei: distrugerea tradiţiilor, a unui sens
cuprinzător al vieţii, a regreselor necondiţionate şi lipsa noilor scopuri, cu efectele psihice ce
rezultă de aici.38 Constatările lui Hans Kung sunt legate de instabilitatea contextului socialmoral pe care a produs-o globalizarea. Relativismul cultural, oricare ar fi raţiunile lui istorice,
întâlneşte în fenomenul globalizării o profundă provocare istorică.39 Pentru această criză,
Kung propune o soluţie – morala, etica: fără morală, fără norme etice generale care
îndatorează, în fapt fără global standard, naţiunile sunt în pericol ca, prin acumularea de
probleme de-a lungul deceniilor, să fie manevrate spre o criză ce poate conduce în cele din
urmă la colaps naţional, adică la ruină economică, la demontaj social şi la catastrofă politică.
Altfel spus, avem nevoie de reflecţie asupra ethos-ului, asupra atitudinii morale fundamentale
a omului; avem nevoie de etică, de învăţături filozofice sau teologice cu privire la valorile şi
normele ce trebuie să conducă deciziile şi acţiunile noastre. Criza trebuie înţeleasă ca şansă de
a afla un response la challenge.40
Globalizarea, însă, luată în sine, nu trebuie evaluată prin distincţia bun sau rău, căci
reprezintă un proces istoric cuprinzător, ancorat în structura civilizaţiei, ce are consecinţe
bune sau mai puţin bune în funcţie de contexte.41
Hans Kung vede în răspunsul religiei în situaţia de globalizare o soluţie pertinentă şi
necesară: democraţia nu va supravieţui fără o coaliţie a credincioşilor şi a necredincioşilor în
respect mutual; nu va fi pace între naţiuni şi civilizaţii fără o pace între religii; nu va fi o nouă
ordine mondială fără un ethos global. Acest ethos mondial nu înseamnă o cultură mondială
unică şi nicio religie mondială unică. Exprimat pozitiv: ethos-ul global, un ethos mondial, este
minimumul necesar de valori, de criterii şi de atitudini fundamentale umane necesar pentru ca
umanitatea să poată supravieţui.42
Teologul Ioan I Ică jr. analizează procesul globalizării prin efectele ei în plan uman.
Cultura tradiţională (antropologică) a societăţilor dispare sau se preface în spectacol sau
marfă, cultura umanistă e eliminată tot mai mult şi toate acestea fac locul mediocrităţii
absolute a culturii de masă şi de consum vehiculate de mediile electronice contemporane.43 În
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acest context, religia şi Biserica poate avea rolul de sprijin uman şi de promovare a valorilor
morale, locul şi rolul social al religiei fiind definitoriu în spaţiul social contemporan. Purtător
de sens şi oferind un reper imuabil într-o lume în plină reconsiderare a însăşi reperelor,
factorul religios joacă acelaşi rol şi în spaţiul individual unde serveşte reinterpretării şi
structurării valorilor, priorităţilor şi conduitelor sociale ale indivizilor.44
Religia are o funcţie socială şi interpretativă în a răspunde nevoii de transcendent a
omenirii. Aceasta oferă coerenţă, corectare şi o justificare pentru poziţia care reiese dintr-o
multitudine de influenţe, şi a avut întotdeauna un context istoric şi cultural.45
Factorul religios poate avea rol atât de consolidare cât şi de explicare pentru că este
unul dintre cele mai invocate resorturi explicative pentru o lume ce pare a se recupera, după
traversarea deşertului modernităţii şi laicităţii, transcendentul incluzându-l în toate, de la viaţa
cotidiană şi până la funcţionarea societăţii, statului, sistemului relaţiilor internaţionale.46
Marea provocare pentru globalizare, pentru omenire, este cum să fie reduse sursele de
fragmentare, de slăbire a coeziunii sociale, sentimentele de frustrare ale unor grupuri şi
comunităţi, neînţelegerile între civilizaţii. Fenomenul pe care îl numim globalizare merită să
fie examinat în mod profund, pentru a-i înţelege complexitatea şi să reducem costuri
ulterioare.47
Religia ca actor politic în contextual globalizării
Este dificil în lumea modernă să se ignore prezenţa religiei în public. Mass-media
oferă cazuri care demonstrează că instituţiile şi ideile care alcătuiesc sfera religioasă au o
importantă relevanţă în politic.48 Doar într-un număr al unui cotidian se regăsesc o seamă de
articole care întăresc acest fapt.49
Modernitatea târzie prevestea ieşirea din religie ceea ce semnifica faptul că religia nu
mai are un rol dominant la nivel social ci doar, cel mult, la nivel privat. O societate dominată
de o mentalitate seculară în care religia îşi pierde orice rol social. Dar, realitatea din terenul
extra-european, ba chiar şi european, contrazice diagnosticul de extincţie a religiei.
Specialiştii se referă astăzi din ce în ce mai mult la vitalitatea religiilor, capabile să
reacţioneze creator la delocalizările pricinuite de globalizare, să ofere sens individului şi
comunităţilor pe drumul traumatizant al modernizării.50 Faptul religios şi manifestările
religioase au o amploare nouă în contextul contemporan cuprinzând paliere diverse ale
socialului. După colapsul comunismului şi accelerarea globalizării, diverse forme de
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religiozitate au revenit în centrul dezbaterii politice şi intelectuale, participarea religioasă
este, la nivel global în creştere.51
Cercetătorii au observat că resurgenţa globală a religiei poate fi şi rezultatul aşa
numitului efect al bulgărului de zăpadă în care renaşterea religiei într-o anumită ţară a avut
efecte şi la nivelul altor ţări. Cunoaşterea evenimentelor sociale şi politice dintr-o anumită ţară
poate declanşa evenimente comparabile în alte ţări.52
Cauzalitatea resurgenţei religiei a fost legată şi de nevoile interioare ale individului:
renaşterea religiei are a face, cu siguranţă, cu nevoia globală de căutare a identităţii şi
apartenenţei, a comunităţii, a unor seturi noi de orientări, ce asigură scop şi semnificaţie. Cu
cât o societate este mai expusă modernizării, cu atât oamenii vor tânji mai mult după o
semnificaţie mai profundă a vieţii, deoarece modernizarea contribuie la un sentiment de
dislocare şi dezorientare şi la distrugerea valorilor comunităţii, a tradiţiilor şi a stilurilor de
viaţă.53
În mijlocul transformărilor alerte şi a provocărilor progresului şi globalizării
consecinţele sunt de ordinul individualizării căutării religioase şi spirituale a sensului, o
căutare ireductibilă la nevoia de siguranţă ca rezultat al imigraţiei şi globalizării, în Europa
s-au constituit noi comunităţi religioase. Asistăm la declinul relativ al bisericilor tradiţionale,
dar şi la o nouă situare a sacrului şi spiritualului în relaţie cu viaţa individuală şi socială.54
Resurgenţa religiei este globală în sens geografic deoarece nu este limitată la o zonă
anume a lumii, iar din perspectiva politicii comparate şi a religiei comparate, acest fenomen
are loc în ţări cu tipuri diferite de sisteme politice şi are loc în fiecare dintre principalele religii
ale lumii.55
S-a afirmat că resurgenţa globală a religiei poate fi văzută ca parte a căutării
autenticităţii şi dezvoltării de către ţările în curs de dezvoltare. Resurgenţa globală a religiei în
ţările în curs de dezvoltare poate fi văzută ca o revoltă împotriva Vestului.56
Fenomenul de renaştere globală a religiei poate fi definit ca o creştere a persuasiunii
religioase, importanţa tot mai mare a credinţelor, şi discursurilor religioase în societate,
precum şi rolul tot mai mare al grupurilor non-statale, partidelor politice, şi comunităţilor, a
organizaţiile în politica internă.57
S-a subliniat faptul că religia este o influenţă profund politică în viaţa publică şi nu ar
trebui să fie privită ca un set de probleme teologice.58 Se consideră astfel că religia este
politică, chiar şi în absenţa unui conflict politic, teologic generat, determinat.
Concluzii
Este foarte dificil în lumea modernă să se ignore prezenţa religiei în treburile publice.
Mass-media oferă cazuri care demonstrează că oamenii, instituţiile, şi ideile care alcătuiesc
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sfera religioasă au o continuă şi importantă relevanţă pentru domeniul politic. Societatea
noastră nu mai poate să funcţioneze în niciun domeniu într-o formă separatistă or cu pretenţii
de exclusivitate identitară. Aşa cum am arătat, globalizarea are acest esenţial element de
interconectare şi inter-relaţionare, fapt care ne obligă la analiză şi reflexie suplimentară în
ceea ce privesc fenomenele sociale. Religia este în poziţia în care obligă a fi luată tot mai mult
în calcul atunci când propunem şi problematizăm socio-politic.
Fenomenul religios a devenit extrem de important în contextul globalizării şi al
mobilităţii şi migraţiilor internaţionale pentru că dincolo de orice dezvoltare economică,
indivizii acţionează cel mai adesea în strânsă legătură cu identitatea lor. Iar religia este pentru
mulţi chiar o formă de identitate.
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