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FEBRUARIE 

Ziua internațională a 

FRATERNITĂȚII 

UMANE 

În ziua de 4 februarie 2021 este sărbătorită, în 

premieră, Ziua internaţională a fraternităţii 

umane. 

 

Adunarea Generală a ONU a adoptat, la 21 

decembrie 2020, Rezoluţia 75/200 prin care a 

proclamat data de 4 februarie ca Zi 

internaţională a fraternităţii umane, potrivit 

undocs.org. În acest fel, a marcat aniversarea 

semnării, la 4 februarie 2019, a Documentului 

despre fraternitatea umană pentru pacea 

mondială şi convieţuirea comună de către 

Sfântul Părinte Papa Francisc împreună cu 

Marele Imam de Al-Azhar, Şeicul Ahmad Al-

Tayyeb, în timpul călătoriei apostolice a Papei 

Francisc în Emiratele Arabe Unite, la 3-5 

februarie 2019. 

Propunerea stabilirii datei de 4 februarie ca Zi 

internaţională a fraternităţii umane a fost 

transmisă către ONU de Papa Francisc, 

împreună cu Marele Imam de Al-Azhar, Şeicul 

Ahmad Al-Tayyeb, printr-un mesaj adresat 

secretarului general al ONU, Antoni. Prietenia 

socială şi fraternitatea universală necesită în mod 

necesar o recunoaştere a valorii fiecărei persoane 

umane, întotdeauna şi pretutindeni" (Fratelli 

tutti, 106). În special în aceste vremuri de 

pandemie, e mai mult decât oricând nevoie de 

solidaritate şi fraternitate, colaborare şi caritate, 

care "ne îndeamnă la comuniune universală" 

(Fratelli tutti, 95), arată Arhiepiscopul Mitropolit 

romano-catolic de Bucureşti, ÎPS Aurel Percă, 

într-un comunicat de presă al Arhiepiscopiei 

Romano-Catolică Bucureşti remis AGERPRES 

la 1 februarie 2021. 

Ziua internaţională a fraternităţii umane este 

marcată în contextul Săptămânii armoniei 

interconfesionale la nivel mondial, un eveniment 

anual organizat, sub auspiciile Organizaţiei 

Naţiunilor Unite (ONU), în prima săptămână din 

luna februarie (1-7 februarie 2021),o Guterres, la 

data de 4 decembrie 2019. 
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ZIUA 

INTERNAŢIONALĂ  

A  SIGURANŢEI PE 

INTERNET 

Ziua Siguranţei pe Internet (SID — Safer 

Internet Day) este un eveniment 

internaţional desfăşurat anual în luna februarie. 

Evenimentul  are ca scop promovarea utilizării 

într-un mod mai sigur şi responsabil a 

tehnologiilor online şi a dispozitivelor mobile 

cu acces la Internet, în special de către copii şi 

tineri, precum şi educarea acestora asupra 

pericolelor potenţiale pe care le implică 

navigarea pe Internet. În fiecare an, în luna 

februarie, este marcată  Safer Internet Day, 

un eveniment global în cadrul căruia în peste o 

sută de ţări este promovată utilizarea raţională 

a resurselor web şi a telefoanelor mobile, mai 

ales în rândul copiilor şi adolescenţilor. 

    Această zi are ca scop principal  creșterea 

gradului de conștientizare  pentru un Internet 

mai bun și mai sigur, în care tehnologia este 

folosită, nu doar în condiții de siguranță, ci și 

într-un mod responsabil, critic și creativ.             

Publicul țintă sunt copiii, tinerii, părinții, 

profesorii, dar și industria și factorii de decizie, 

pentru a încuraja toate mediile să se 

responsabilizeze și să-și canalizeze eforturile 

pentru crearea unui Internet mai bun.  

 În anul 2021, această zi se sărbătorește în data 

de 9 februarie. În acest sens, Ziua siguranţei 

pe internet este o bună oportunitate de a creşte 

gradul de conştientizare a pericolului online, 

dar şi de a răspândi metodele necesare 

protecţiei utilizatorilor în mediul virtual. 

     Foarte multe organizaţii propun diverse 

iniţiative, prin care oferă publicului larg 

modalităţi de utilizare în siguranţă a 

platformelor online, în special după 

dezvoltarea  reţelelor de socializare. 

 

 
 


