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1. Introducere
MISIUNEA FUNDAŢIEI “Romualdo Del Bianco” este de a contribui la realizarea
integrării internaţionale. Fundaţia noastră organizează la Florenţa întâlniri şi activitǎţi cu
caracter internaţional, prin intermediul cărora tineri din ţări şi de culturi diverse se pot
cunoaşte şi împrieteni, prietenia şi cunoaşterea reciprocă contribuind la dezvoltarea păcii
în lume.

2. Premize
2.1. Viaţa – un angajament social
Viaţa este o continuă implicare în relaţii interumane. În fundaţia noastră această implicare
este văzută ca o modalitate de a contribui în direcţia dezvoltării unei reţele internaţionale
de înţelegere şi de adevărată prietenie, în special în acest moment al istoriei, caracterizat
de apariţia unor adevărate unde de migraţie datorate deschiderii frontierelor ţărilor pâna nu
demult izolate.
2.2. Libertate şi valori
Fundaţia noastră se concentrează asupra ţărilor care, după o lungă perioadă de timp trăită
sub un regim “non-democratic”, se pot bucura în cele din urma de libertate sub toate
formele ei: libertatea de a gândi, libertatea de a vota, libertatea religioasă, într-un cuvânt
libertatea de a fi om. Rezultatul urmărit este creşterea nivelului de trai, conştientizarea din
ce în ce mai acută a propriilor posibilităţi şi creşterea siguranţei în propriile puteri.
Dar ce se poate pierde pe parcursul acestui proces?
2.3. Egoism şi consumism
Pe parcursul acestui proces se pot pierde spontaneitatea, entuziasmul şi altruismul, ceea ce
favorizează şi amplificarea obiceiului „foloseşte şi aruncă”, dincolo de necesitatea sa
logică.
Acest tip de cultură duce la triumful egoismului, cu efecte distructive asupra relaţiilor
sociale, deci şi asupra familiei care reprezintă un element fundamental al societăţii noastre.
2.4. Tehnologie şi comunicare – individualism şi solitudine
Chiar şi dezvoltarea tehnologiei- care oferă societăţii noastre printre altele şi creşterea
posibilităţilor şi calităţii comunicării- aduce cu sine un important risc în ceea ce priveşte
creşterea gradului de individualism şi solitudine.
2.5. Valori umane
Există riscul de a pierde valori umane substanţiale. Ne simţim ca atraşi într-un vârtej. Care
e direcţia de urmat? Unde e progresul cultural şi social? Se amplifică un inutil, metodic,
difuz şi miop consum de resurse naturale, fără a se urmări menţinerea unui proces
continuu de dezvoltare.
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În ţările în care exista un sistem totalitar, individul se închidea adesea în sine, încercând
să-şi apere propria personalitate, propriile valori. Ne întrebăm atunci: absenţa democraţiei
în aceste ţări a dus oare la îngheţarea unora dintre „vechile valori”?
În cazul în care răspunsul este afirmativ, ne întrebăm în continuare dacă ţările care au
suferit de absenţa democraţiei pentru o lungă perioadă de timp ar putea acum, când încep
să-şi resimtă propriile valori, să ajute celelalte ţări să facă în aşa fel încât aceste valori să
reînflorească.

3. Patrimoniul istoric şi integrarea internaţională
Patrimoniul cultural poate constitui un puternic motiv pentru întâlniri, deci pentru
schimburi culturale, pentru cunoaşterea reciprocă între oameni, ajungându-se astfel la
înţelegere şi prietenie. Turismul poate fi considerat deci un puternic factor strategic în
răspândirea păcii în lume. Cu toate acestea turismul tradiţional este în primul rând un
răspuns la o serie de nevoi individuale, cu alte cuvinte un turism egoist. În general turiştii
nu se integrează cu populaţia ţării pe care o vizitează.
Turismul tradiţional, cum este turismul rapid din a doua jumătate a secolului XX, riscă să
contribuie la accentuarea individualismului, a cărui consecinţă directă este adesea.
Oraşul istoric, care atrage mulţi turişti, işi schimbă aspectul atât cât este necesar pentru a
oferi servicii adecvate desfăşurării unui turism internaţional, dar urmărind în primul rând
binele afacerii, şi în general turistul grăbit nu e interesat în a stabili relaţii de prietenie cu
locuitorii oraşului vizitat. Toate schimburile care se pot observa şi contoriza (cuvinte,
priviri etc.) sunt schimburi cu caracter tehnic, făcute pentru bunul mers al afacerii (pentru
a vinde şi a cumpăra), iar rezultatul este un fel de amestec de ulei şi apă, integrarea nefiind
posibilă.
În plus, oraşul care primeşte turişti lucrează pentru a oferi aceste servicii vizitatorilor săi,
orientându-se astfel spre dezvoltarea afacerii, având adesea şi o mentalitate limitată la
comerţul în sine. Pe lângă toate acestea, din cauza şi în favoarea spontaneităţii întregului
fenomen, oraşul neglijează adesea importanţa planificării în gestionarea creşterii fluxurilor
turistice, riscând să suporte efectele negative ale neglijării controlului acestei bogăţii.
Planificarea ar trebui să focalizeze asupra limitelor şi factorilor unei dezvoltări susţinute,
continue, dat fiind faptul că oraşul nu poate provoca o creştere constantă a propriilor
fluxuri turistice fără a-şi expune locuitorii efectelor acestei situaţii. Cu alte cuvinte, dacă
nu se urmăreşte obţinerea unui proces de dezvoltare susţinut, continuu, se riscă apariţia
unei reacţii adverse a locuitorilor oraşului faţă de turişti, turismul nemaifiind văzut ca o
bogăţie.
În interesul locuitorilor oraşelor istorice, al vizitatorilor şi chiar al oraşelor în sine, trebuie
să definim cu claritate misiunea fiecărui sistem urban pentru a trasa limitele posibilităţilor
de dezvoltare. În acest fel oraşele nu mai riscă să devină treptat muzee pentru turişti, adică
să înceteze să mai fie oraşe ale propriilor lor locuitori.
În documentul rezultat în urma Conferinţei Internaţionale de la Cracovia din 26 octombrie
2000, paragraful despre Management convine că un turism neglijat, negestionat reprezintă
un factor cu consecinţe negative.
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4. PROPUNERE: Laboratoare ale integrării, în vederea recuperării şi conservării
vechilor valori ale socializării
4.1. Activitatea de cercetare desfăşurată în laboratoarele pentru integrare internaţională
Noi credem că întâlnirile, contactele directe stabilite între persoane provenite din culturi şi
ţări diferite pot contribui la fortificarea ideii de Integrare Internaţională, păstrând mereu
respectul faţă de diversitate.
Din acest motiv credem cu convingere într-o organizaţie care înlesneşte stabilirea de
contacte între persoane ce se pot astfel cunoaşte şi înţelege reciproc, lucru ce contribuie cu
siguranţă la construirea unei lumi mai bune.
În consecinţă, putem defini în mare două tipuri principale de întâlniri:
a) Turismul - ca o necesitate, cum este de exemplu turismul de afaceri;
- egoist, pentru plăcerea personală a individului, cultural, sportiv etc.
b) Activitatea centrelor de cercetare pentru integrare internaţională
Pe scurt, pentru a contrabalansa continua creştere a individualismul şi a superficialităţii,
fundaţia a gândit un alt tip de intâlniri, pentru redescoperirea individului, cu ajutorul
activităţilor desfăşurate în cadrul centrelor de cercetare pentru integrare internaţională.
Suntem convinşi că societatea noastră, aşa cum are nevoie de resurse economice şi
financiare provenite din turismul tradiţional, are nevoie şi de activitatea acestor centre de
cercetare pentru a-şi asigura o creştere optimă în prag de mileniu 3, când banii, puterea şi
plăcerea de dragul plăcerii, considerate în prezent oarecum primordiale, ar trebui să devină
elemente ale strategiei mai degrabă decât un scop în sine. Ar trebui, cu alte cuvinte, să ne
concentrăm mai mult asupra lui „a fi” decât a lui „a avea”.
Rezultatele cercetărilor întreprinse de aceste Laboratoare de Integrare Internaţională
trebuie să devină în mod natural parte integrantă a vieţii cotidiene. Activitatea acestor
centre urmăreşte deci înlesnirea contactelor între oameni, înţelegerea reciprocă şi
prietenia, pentru a contribui astfel la pacea mondială, focalizând în primul rând asupra
tinerilor din ţări şi de culturi diverse.
Instrumentul folosit în acest demers e libera iniţiativă, provocând pe această cale fantezia,
dinamismul, entuziasmul şi implicarea efectivă a persoanelor vizate.
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5. În concluzie
În aceste laboratoare, dincolo de ideea de pace, fundaţia va confirma importanţa ideii de
„viaţă ca un angajament”, în vederea reconstruirii stilului nostru de viaţă, stil de viaţă mult
prea des influenţat de cotidian, orientat tot mai puternic spre un necontrolat „foloseşte şi
aruncă”, un stil de viaţă care se află în contrast cu conceptul de conservare şi recuperare,
concept atât de apreciat în prezent dar insuficient integrat în realitate.
Viaţa e văzută ca o angajare în direcţia îndepărtării influenţelor negative asupra modului în
care ne privim trecutul, moştenirea istorică şi valorile sociale.
Ţările libere trebuie să investească puternic în procesul de socializare internaţională,
considerându-l o strategie de echilibrare a creşterii propriei societăţi. Se vor putea astfel
menţine sub control individualismul şi egoismul datorită cercetării, recuperării, conservării
şi reinstaurării vechilor valori ale socializării.

