Comunicare interconfesionalã
Palatul Parlamentului, Bucureºti

Conferinþa
experþilor în
materie de
libertate
religioasã
În Sala Drepturilor Omului
din Palatul Parlamentului a avut
loc, la 10 septembrie cea de-a IX-a
Conferinþã a experþilor în materie
de libertate religioasã, cu tema
„Discursul urii ºi defãimarea
religiei”. Au participat 26 de
specialiºti în domeniu din mai
multe þãri.
La finalul conferinþei a fost
redactat „Ghidul de principii
directoare cu privire la Combaterea defãimãrii religiei”.

Comunicarea
interconfesionalã
în Uniunea
Europeanã
La 10 septembrie a.c.
preºedinþii celor douã Camere
ale Parlamentului României,
senatorul Nicolae Vãcãroiu ºi
deputatul Bogdan Olteanu, au
deschis lucrãrile simpozionului
internaþional „Comunicarea
interconfesionalã în Uniunea
Europeanã”, care a urmat
Conferinþei experþilor.
În cuvântul de deschidere,
preºedintele Senatului, Nicolae
Vãcãroiu, evocând proiectele
realizate de-a lungul timpului de
Asociaþia Conºtiinþã ºi Libertate,
a spus cã „gãzduirea actualului

20

Cuvântul Adevãrului

Simpozion în Palatul Parlamentului este o dovadã a aprecierii de
care aceasta se bucurã pânã la cele
mai înalte niveluri în România”.
În cuvântul sãu, preºedintele
Camerei Deputaþilor, Bogdan
Olteanu, a salutat aceastã iniþiativã „care promoveazã dialogul
între Culte ºi autoritãþi, lucru de
care, privind spre trecutul nostru,
cu siguranþã avem nevoie. Într-un
trecut destul de tumultuos, confesiunile mai mult s-au confruntat
decât sã poarte un dialog. De-a
lungul timpului, a mai spus el, cei
mai puternici au încercat sã-i
oprime pe cei mai slabi. Încercãm
sã ne deschidem minþile ºi sufletele cãtre dialogul interconfesional, cãtre o deschidere faþã de
religie indiferent de opþiunile
personale”. Bogdan Olteanu a
precizat cã „Statul este dator sã
îºi trateze în mod corect cetãþenii, sã le respecte obiceiurile
ºi sã le sprijine libertatea, mai
ales libertatea conºtiinþei, care
reprezintã o contribuþie la constituirea comunitãþii”.
Preºedintele Asociaþiei „Conºtiinþã ºi Libertate”, Viorel Dima,
ºi-a exprimat satisfacþia pentru a
fi reuºit sã aducã „la masa discuþiilor lideri religioºi aflaþi aparent
în conflict”. „Cei peste 100 de
reprezentanþi ai diferitelor confesiuni au arãtat cã îl pot înþelege
pe celãlalt mai bine dacã îl
cunosc mai bine ºi cã acest lucru
nu se poate face decât printr-o
comunicare mai bunã, nu doar la
nivel de lideri, dar ºi la nivel de
credincioºi laici”.

La eveniment au mai adresat
mesaje participanþilor Francisco
Javier Lozano Sebastian, nunþiu
apostolic în România ºi Republica Moldova, Teodor Huþanu,
preºedintele Bisericii Adventiste,
prof. univ. dr. Otniel Bunaciu,
preºedintele Bisericii Baptiste,
rabinul Shlomo Sorin Rosen,
prof. univ. dr. Irina Moroianu
Zlãtescu, directoarea Institutului
Român pentru Drepturile Omului, precum ºi ªtefan Ioniþã, director în Secretariatul de Stat
pentru Culte.

Mic Dejun cu
Rugãciune în
Parlamentul
României
În perioada 17-19 septembrie a.c., Palatul Parlamentului a
gãzduit cea de-a treia ediþie a
„Micului dejun cu rugãciune”,
desfãºurat sub patronajul preºedintelui Camerei Deputaþilor,
Bogdan Olteanu. Organizator a
fost Grupul de Rugãciune din
Parlamentul României, condus de
deputatul Petru Aldea, care precizeazã cã acþiunea, „cunoscutã ºi
obiºnuitã în multe Parlamente ale
lumii”, promoveazã morala religioasã în viaþa politicã.
Au participat 230 de invitaþi
din þarã ºi din strãinãtate, parlamentari, miniºtri, ambasadori,
oameni politici, ziariºti ºi scriitori,
universitari, reprezentanþi ai diferitelor Culte religioase, oameni de
afaceri, figuri de seamã ai societãþii civile, care au avut ocazia sã se
roage, sã ia masa ºi sã discute
între ei, pe fondul sonor oferit de
reprezentanþi ai muzicii corale
ºi lirice din þarã ºi din strãinãtate.
Ediþia din acest an a
„Micului dejun cu rugãciune”
a fost urmatã de conferinþa
sud-est europeanã cu tema
„Credinþã ºi provocãri în
secolul XXI. Unitate prin
Diversitate”.
La manifestãri a participat
ºi rectorul ITP, Ioan Tipei.

