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RELIGIE, LEGE ȘI VIOLENȚĂ – O ABORDARE CONCEPTUALĂ TRIDIMENSIONALĂ
Andrei PETRE
Universitatea de Stat din Moldova
Asistăm la mai multe tendințe în lumea postmodernă: imigrație și înstrăinare în marile orașe, inadaptabilitate la a
doua a și a treia generație de imigranți și câteva noi forțe de radicalism în Germania, Franța, Statele Unite. La care se
adaugă fenomenul conversiei la orientarea dintre forțele radicale ale religiilor cele jidahiste ori așa-zisele „religii noi”,
cele apocaliptice, hedoniste și sataniste.
Problema stă încă în mâinile marilor religii ale lumii. Ele devin din ce în ce mai mult instituții comerciale – vânzând
credință și confort moral – și mai puțin modele de referință morală. Aceasta direcționează cetățeanul spre descoperirea
altor alternative, care, căzând în mâinile islamismului radical, ale sectelor jihadiste, își asumă alte tipuri de cult și religii
nou-apărute.
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RELIGION, LAW AND VIOLENCE – A THREE DIMENSIONAL CONCEPTUAL APPROACH
We are witnessing several trends in the post-modern world: Immigration and alienation in big cities, inadaptability
at the second and third generation immigrants and some new forms of radicalization in Germany, France, the US. We
can also add the phenomenon of convertion to either radical forms of religions, Jihadist ones – or so called „new
religions” – Apocalyptic, Hedonistic or Satanist ones. The problem still stands in the hands of the big religions of the
world. They become more and more commercial institutions – selling faith and moral comfort, and less – and less moral
reference models. That leads our citizens to find other alternatives, who falling in the hands of radical Islam, Jihadist
sects addopt other types of cults and newly born religions.
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