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Consiliul pentru Combaterea Discriminării a decis să suspende activitatea unor biserici
bucureștene după ce, în timpul unui eveniment desfășurat duminică dimineața, prelați creștini
au citat mai multe afirmații cu caracter denigrator. CCD a argumentat că lecturile promovate în
cadrul acestor evenimente “creează o atmosferă de intimidare, ostilă, pe criterii religioase, și că
nu contribuie la nicio formă de dezbatere publică ce poate duce la un progres al relațiilor
umane”. Consiliul a avertizat că, în eventualitatea în care membrii minorității religioase vor
continua întâlnirile de duminică dimineața, va fi nevoit să interzică prin lege astfel de manifestări
cu un caracter “profund antidemocratic”.

Parlamentul Regional de la București s-a reunit în sesiune de urgență pentru a discuta
chestiunea amenajării spațiilor verzi din jurul Casei Poporului.

Capitala devine primul oraș “liber de mașini” din România, după ce ultimul bulevard deschis
mașinilor private a fost transformat, prin inaugurarea unor alei pietonale și a unor piste pentru
bicicliști. Mai multe asociații ecologice, dar și reprezentanții comunității bicicliste au susținut de
mai mulți ani închiderea bulevardului, văzut drept un focar de poluare.

Ziua Umanității va fi sărbătorită, în acest an, pe data de 1 Mai. Evenimentul este un prilej de a
le reaminti indivizilor valorile care stau la baza noului aranjament politic, născut din cenușa
statelor naționale: unitate, respect, toleranță. Cu acest prilej, s-a luat și decizia de a se interzice
arborarea drapelurilor sau a altor însemne care amintesc în vreun fel de trecut

Uniunea Europeană se apropie de sfârșitul jocului în relațiile cu creditorii, potrivit unui înalt
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oficial al Băncii Mondiale. Autoritățile de la Bruxelles nu vor putea plăti Fondului Monetar
Internațional întreaga sumă scadentă în luna iunie, în lipsa unui ajutor financiar din partea
creditorilor, ceea ce înseamnă că guvernul comunitar va trebui să caute bani pentru plata
salariilor și pensiilor în altă parte sau să aprobe măsurile organismelor internaționale.Totuși,
planul de reforme impus UE de FMI care vizează majorarea TVA, creșterea impozitelor pe
venit, majorarea vârstei de pensionare, creșterea imediată a taxelor pentru produsele de lux și
televiziune, va fi adoptat, cel mai probabil, vineri de Parlamentul European, o decizie anticipată
și recomandată, de altfel, de analiștii politici și de economiști. Mai mulți comentatori și specialiști
au afirmat pentru Hotnews că, în lipsa unei integrări fiscale și monetare la nivel global, astel de
crize, precum cea a UE, vor deveni o obișnuință în viitorul apropiat. Pe de altă parte, figuri
importante din lumea bancară, profesori de economie și jurnaliști economici au avertizat asupra
pericolului de relaxare fiscală, care ar produce dezechilibre macroeconomice nesustenabile.

Pe 15 septembrie începe noul an școlar care va cuprinde și clase pentru copiii de doi și trei
ani. O altă inovație simbolică din legea comunitară a învățământului prevede înlocuirea orelor
de istorie, limbă si literatura națională cu ore de istoria Comunității Euro-Atlantice și limba
continentulului.

Primul Papă homosexual din istorie va celebra o liturghie alături de hierofanți ai tuturor
cultelor religioase acreditate la Vatican. Evenimentul este unul istoric deoarece marchează o
desprindere de moștenirea conservatoare a Papei Francisc I, unul din cei mai importanți
reprezentanți ai mișcării tradiționaliste din interiorul fostei Biserici Catolice.

Asociația Accept Curcubeul și mai mulți lideri politici au salutat decizia Curții Supreme de
Justiție de a scădea la șapte ani vârsta la care o persoană, indiferent de sex, se poate angaja în
relații sexuale liber consimțite. Președintele Comunității Euro-Atlantice a felicitat judecătorii și a
afirmat că hotărârea reprezintă “o victorie a drepturilor omului și un pas important în drumul
spre emancipare, egalitate, fraternitate”. Prin această decizie se pune capăt opresiunii legale a
unei comunități discriminate timp de mai multe veacuri din cauza unor preferințe personale
diferite de cele ale majorității, a mai afirmat înaltul oficial al Comunității.

Un proiect de lege inițiat de parlamentarii opoziției, care a stârnit mai multe controverse de-a
lungul timpului, este pe cale să fie adoptat. Proiectul prevede ca, începând cu anul următor, toți
nou născuții, dar și o parte din adulți, să primească în loc de nume personal un cod unic alocat
de Eurostat. Măsura ar elimina confuziile, ar permite autorităților să identifice, în cazuri extreme,
mult mai ușor individul și ar putea preveni în viitorul nu foarte îndepărtat terorismul printr-o mai
bună monitorizare a subiecților. Nu în ultimul rând, legea are darul de a rupe legăturile cu un
trecut rasist, homofob, misogin și xenofob, semnificat prin nume cu predilecție creștine.
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Comunitatea mondială a luat act cu stupefacție de amenințările tot mai frecvente ale
civilizațiilor extratereste, iar liderii politici au avertizat asupra iminenței unei invazii generale.
“Acțiunile din ultimul timp reprezintă cel mai mare risc la adresa securității globale”, au declarat,
într-o conferință comună, președintele comunității statelor euro-atlantice și cel al al BRICS.
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