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DIALOG INTERCULTURAL

Un nou pas pe calea
apropierii dintre
culturile ti religiile lumii

Pre§edintele conferintei,
Pier Franco Marcenaro,
Italia

Conferin(a a treia interna(i
onala pentru pacea �i prosperi
tatea na(iunilor a fost organizata
de institu(ia italiana Centro del
l'Uomo, in colaborare cu Centrul
Ecumenic Mondial, sub patrona
jul Na(iunilor Unite �i al Comi
siei Europene. Manifestarea s-a
desfa�urat intre 4- 11 iunie in lo
calitatea italiana Arezzo, in ma
nastirea Sargiano, intr-un loc pi
toresc. Evenimentul a fost prezi
dat de Pier Franco Marcenaro,
pre�edintele Centro dell'Uomo �i
al Centrului Ecumenic Mondial.
Pentru activitatea sa rodnica in
domeniul apropierii intre cuituri
�i religii el a fost distins cu men
(iunea interna(ionala ,,Mesager
al pacii". Este, de asemenea, doc
tor in �tiin(e industriale �i autor
a 10 publica(ii traduse in 10 limbi.
Conferin(a s-a bucurat de pre-

Moldova a/ost reprezentata la cea de-a treia Con/erinJa
internaJionala pentru pacea Ji prosperitatea naJiunilor
zen(a reprezentan�lor mai mul
tor religii importante �i exper(i
lor in sociologie, ecologie �i bio
arhitectura de pe cinci continen
te. Ei au discutat despre necesi
tatea unui dialog intre diferitele
culturi �i religii, in vederea salv
gardarii pacii pe pamint. S-a mai
discutat despre faptul cum sa se
faca fa(a problemelor saraciei in
lume, in condi(iile in care 2/3 din
popula(ie lupta pentru supravie
(uire. Participan(ii la conferin(a
s-au pronun(at nu atit pentru acte
de caritate, cit in favoarea unor
interven(ii eficiente in vederea
crearii unei dezvoltari graduale
in (aple sarace.
In cadrul lucrarilor conferin
(ei s-a subliniat faptul ca Proto
colul de la Kyoto trebuie sa de
clan�eze ac(iuni in vederea gasi
rii unor surse alternative de ener
gie, in vederea reciclarii totale a
materialelor folosite �i sa puna
capat defri�arilor. Pre�edintele

Conferin(ei a facut ape] la revi
gorarea valorilormorale, sociale
�i spirituale pentru solu(ionarea
problemelor mondiale majore.
Ecumenismul, adica gasirea unor
puncte comune de catre repre
zentan(ii tuturor religiilor mon
diale, trebuie sa fie o preocupa
re a societa(ilor civile din intrea
ga lume.
Participan(ii la conferin(a
au adoptat un raport final, care
urmeaza sa fie trimis prim-mi
ni�trilor din cele m�ai importan
te (ari aie lumii. In raport se
subliniaza faptul ca numai prin
dialogul intre culturi �i religii se
poate mentine pacea. Ìn aceas
ta era caracterizata de migrarea
unor mase enorme de oameni
dintr-o arie a planetei in alta, se
impune in mod esen(ial un dia
log intercultural, in care s-ar ex
prima diferitele popoare din in
treagalume. Pentru orice om este
important sa asimileze mesajul

sublim comun al tuturor marilor
religii: egalitatea intre fiin(ele
umane, indiferent de rasa, cre
din(a �i statut socia!, fra(ia lor ca
�i copii ai unuisingur Dumnezeu.
Prin unirea eforturilor in vederea
ob(inerii binelui comun, diferite
le culturi �i religii pot infrunta
fundamentalismul, violenta, raz
boiul �i consecin(ele sale, care
sunt saracia, foametea, subjuga
rea �j ignoran(a.
In raport se mai spune ca
din cauza unei Jipse de locuri
de munca �i sus(inere, 2/3 din
popula(ia planetei traie�te in
condi(ii de saracie la limita sub
zisten(ei. �i aceasta este cauza
principala a cre�terii migra(iei
catre (arile bogate, in cautarea
demnita(ii �i a bunului trai. Imi
gran(ii pot deveni o sursa de
boga(ie �i o parte activa a comu
nita(ii (arilor care le-au oferit
ospitalitatea. Dar solu(ia auten
tica a problemei foamei �i izola-

rii consta in promovarea condi
(iilorunei dezvoltari culturale �i
economice in (arile sarace pe
calea investi(iilor in produc(ie,
care creeaza oportunita(i de
progres, munca �i prosperitate �i
(in acasa multi posibili emi
granti, care s-ar fi ciocnit cu ex
perien(a traumatica de a-�i fi
rupt radacinile din plaiul nata!.
Revigorarea �i dezvoltarea
valorilor umane, morale �i spiri
tuale conduce la un trai decent �i
prosperitate atit pentru persoa
nele individuale, cit �i pentru co
munita(i. Popoarele care impar
ta�csc aceste valori sint inclinate
spre pace, spre contribuirea la
buni'tstarea publica, sint deschi
se càtre dialog.
Am participat ca jurnalist la
lucntrile conferin(ei �i am remar
cat inten(ia organizatorilor de a
invita nu atit liderii politici ai na
(iun ilor sau liderii bisericilor
mondiale, ci reprezentan(i ai so-

cieta(ilorcivile aie statelor lumii.
Au mai participat pre�edintele
Asocia(iei musulmanilor din Ita
lia, �eful Asocia(iei sikhilor sta
biliti in Italia, persoane care au
reprezentat iudaismul, catolicis
mul, protestantismul, ortodoxia
din Romania, ortodoxia din Ru
sia �.a. ìn cadrul conferin(ei a fost
decernat un premiu special regi
zorului Franco Zeffirelli, pentru
filmele sale ,,Iisus din Nazaret",
,,Romeo �iJulieta", ,,Fratele soa
re, sora luna", purtatoare aie
unui mesaj de fraternitate �i pace.
Materialele conferin(ei pot servi
ca un materiai util tuturor profe
sorilor din Moldova, care predau
o disciplina ce se impune tot mai
activ in mediile universitare ,, Comunicare interculturala".
Tara noastra, un spa(iu al multi
culturalismului, are de spus un
cuvint aparte in abordarea aces
tei tematici pe pian interna(ional.
Aurelian IA VRIC

