Herbert Schambeck: The future of Europe is security and humanityx
Professor dr.dr.h.c.mult
Herbert Schambeck, honorific
president of the Federal Council Bundesrat of the Austrian
Republic and member of the
Pontifical Academy of Social
Sciences, came to Romania on the
19th-20th of April, to participate at
the
international
conference
“European
Union’s
History,
Culture and Citizenship.” The
event was organized by the
Faculty of Law and Administrative Studies of the University of Piteúti. University
of Craiova was represented at the conference by Proffessor PhD Bianca Predescu,
whose paper was entitled „The Genius of the Legacy on which the Present is
Built”, which was unanimously appreciated by the participants.
Professor Schambeck presented a very interesting paper about “The
Integrated Europe, as a Group With Common Interests”, in which he emphasized
how important is the part played by moral and ethics in the European construction.
He also affirmed that one of the basis which contributed to the creation of the
European Union was Christianity. After he presented his paper, prof.dr.dr.h.c.mult.
Schambeck accepted to give an exclusive interview for the magazine of the Faculty
of Law from Craiova, in which he explained why European Union and Christianity
are strongly connected and how will the future of Europe look like.
Gabriela Zanfir: You sustained in your conference paper that Christianity
plays an important part in the construction of the European Union. Would you care
to give us more details about this thesis?
Prof.dr.dr.h.c.mult. Herbert Schambeck: “I meant that Christianity is very
strong in the development of the idea of United Europe, in the conduct within
imago dei and dignitas umana. And therefore it was a pre-positive law before the
European basic rights development and also it was a Gründrichtekarta, the Carta of
the basic rights of the European Union. It was a pre-positive character of the basic
rights of the grand order of the European Union. This is why Christianity is
important. It was a mistake not to write in the preamble of the Treaties the
Christianity influence. They said the influence was important, but not enough. It
also is very necessary to have the invocatio dei in the preamble”.
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You also said that European Union became a Union of Law and values.
Which are these values? Are they able to make a stronger Union?
“These values are democracy and liberty, the principles of the state of law,
the state of constitution, a democratic constitution, in the Treaty of Lisbon. A new
order was necessary for the 27 members”.
Another thesis you sustain is that emphasizing the economical goal of the
European Union will separate us from ethical goals. Why is that?
“It is necessary to give a social responsibility to the Union. The resizing of
the development of the European integration must be very successful
economically, but not only the economic part is important. We need also the social
security, both together, under the idea of a social market state, a social law state.
Both are necessary and therefore the economical and the social responsibility are to
be together, not separated. This must be a new concept, a new cohesion”.
What do you think will be the principal gaining for Europe coming from
the Lisbon Treaty?
“A meaning of solidarity, and a meaning of responsibility of the people, in
the level of different citizens, of the state, of the community of all 27 members of
the European Union. Cohesion in different levels. Therefore it can give an example
of responsibility in the international world, not only in Europe. You are the Europe
in the world, because in the last century, the origin of both world wars, world war
first and world war second was in Europe and now we have the possibility to give
our example of freedom for the international community. We have the possibility
to have a better future”.
How do you see the future of Europe?
“The future of Europe must be security and humanity. People must
understand that the end of the Marxism and the communist party is not the end of
social policy. We must show the people that there are other social ideologies,
political systems better than communism. We must help also the poor people. As a
political man, I must affirm the necessity of humanity”.
Herbert Schambeck: “Viitorul Europei este securitatea úi umanismul”1
Prof.dr.dr.h.c.mult. Herbert Schambeck, preúedinte onorific al Camerei
Superioare - Bundesrat a Parlamentului austriac úi membru în Academia
Pontificală de ùtiinĠe Sociale, a fost prezent în România pe 19 úi 20 aprilie, pentru
a participa la conferinĠa „Istoria, Cultura úi CivilizaĠia Uniunii Europene”.
Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Drept úi ùtiinĠe Administravie a
UniversităĠii din Piteúti. Universitatea din Craiova a fost reprezentată la această
conferinĠă de prof.univ.dr. Bianca Predescu, a cărei lucrare s-a numit „Geniul
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moútenirii pe care este construit prezentul”, fiind unanim apreciată de participanĠii
la ConferinĠă.
Profesorul Schambeck a prezentat o lucrare foarte interesantă despre
„Europa integrată, ca un grup cu interese comune”, în care a subliniat cât de
importante sunt etica úi morala în construcĠia europeană. De asemenea, el a afirmat
úi că una dintre pietrele de temelie a creaĠiei Uniunii Europene este Creútinismul.
După ce úi-a prezentat lucrarea, profesorul a acceptat să ofere un interviu în
exclusivitate pentru revista FacultăĠii de Drept din Craiova, în care a explicat de ce
Uniunea Europeană úi Creútinismul sunt puternic legate, dar úi cum va arăta
viitorul Europei.
Gabriela Zanfir: AĠi susĠinut în lucrarea dumneavoastră că religia creútină
joacă un rol important în construcĠia Uniunii Europene. Ne puteĠi oferi mai multe
detalii despre această teză?
Prof.dr.dr.h.c.mult. Herbert Schambeck: “Am vrut să spun că, într-adevăr,
Creútinismul este foarte puternic în dezvoltarea ideii de Europă unită, în
comportamentul încadrat în imago dei úi dignitas umana. Astfel, prin Creútinism,
există un drept pre-pozitiv înaintea dezvoltării drepturilor fundamentale europene.
De asemenea, vorbim despre o Gründrichtekarta, o carte a drepturilor fundamentale
ale Uniunii Europene. Creútinismul are un caracter pre-pozitiv al acestor drepturi
ale marii ordini a Uniunii Europene. De aceea creútinismul este important. A fost o
greúeală faptul că nu a fost trecută influenĠa creútină în preambulul Tratatelor. S-a
spus că această influenĠă este importantă, dar nu suficient. Este necesar să existe în
preambul inclusiv invocatio dei.”
De asemenea aĠi spus că Uniunea Europeană a devenit o Uniune a
Dreptului úi a valorilor. Care sunt aceste valori? Sunt ele capabile să formeze o
Uniune mai puternică?
„Aceste valori sunt democraĠia úi libertatea, principiile statului de drept, ale
statului constituĠional – o constituĠie democratică, aúa cum reies ele din Tratatul de
la Lisabona. O nouă ordine era necesară pentru cele 27 de state membre.”
O altă idee pe care o susĠineĠi este aceea că accentuarea scopului
economic al Uniunii Europene ne va separa de Ġelurile etice. De ce credeĠi acest
lucru?
„Este necesar să oferim responsabilitate socială Uniunii Europene.
Reorganizarea dezvoltării integrării europene trebuie să fie un succes din punct de
vedere economic, dar nu doar componenta economică are importanĠă. Avem nevoie
úi de protecĠia socială, de amândouă împreună, în ideea unui stat al pieĠei sociale, a
unui stat de drept social. Ambele componente sunt necesare úi, deci,
responsabilitatea economică úi socială trebuie să fie luate împreună, nu separat.
Acesta trebuia să fie un nou concept, o nouă dimensiune a coeziunii la nivel
european.”
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Care credeĠi că va fi principalul câútig pentru Europa adus de Tratatul de
la Lisabona?
„Are o însemnătate din punct de vedere al solidarităĠii úi o însemnătate din
punct de vedere al responsabilităĠii poporului, la diferite niveluri ale cetăĠenilor,
statelor úi al comunităĠii din toate cele 27 de state membre ale UE. Vorbim de
coeziune la diferite niveluri. Astfel, Uniunea poate oferi un exemplu de
responsabilitate în mediul internaĠional, nu doar în cel european. Trebuie să vedem
Europa ca făcând parte din lume, pentru că în secolul trecut, origine ambelor
războaie mondiale a fost în Europa. Acum avem posibilitatea să oferim exemplul
nostru de libertate comunităĠii internaĠionale. Există posibilitatea să avem un viitor
mai bun.”
Cum vedeĠi viitorul Europei?
„Viitorul Europei trebuie să fie securitatea úi umanismul. Oamenii trebuie
să înĠeleagă faptul că sfârúitul marxismului úi al partidului comunist nu este
sfârúitul politicii sociale. Trebuie să arătăm oamenilor că sunt úi alte ideologii
sociale, sisteme politice sociale mai bune decât comunismul. Trebuie să ajutăm úi
popoarele sărace. Ca om politic, trebuie să afirm necesitatea umanismului”
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