Benvolguts companys i companyes de la xarxa,
Tal i com us varem avançar a la darrera reunió a Barcelona, avui 13 de febrer inaugurem
la pàgina web del IV Parlament, www.parlament2009.org, on ja podeu fer-nos arribar
abans del 20 de març, els vostres propostes en quan a tallers o ponències, omplint el
qüestionari de la pestanya propostes d’activitats.
L’objectiu que ens hem marcat en aquest parlament és el de contribuir a fer una societat
millor. Una societat multicultural amb gent de diferents tradicions i orígens, però amb un
futur comú en un marc social on la tolerància, la pau i la concòrdia han de ser la base de
les futures generacions.
Per això el IV Parlament de les religions UNESCO vol anar més enllà de les religions,
volem consolidar els esforços de les Nacions Unides en el seu compromís amb el diàleg
amb la finalitat de recuperar el valor espiritual i social de la Dona.
En definitiva un punt de trobada de diàleg entre els diferents representants de les
diferents religions amb la complicitat de tota la societat, organismes, govern, fundacions,
universitats..., amb l’objectiu final de rubricar el “Manifest de Lleida”, una acta signada
adquirint el compromís que les conclusions del IV Parlament Català de les religions
UNESCO siguin adaptades en la pràctica en les diferents tradicions assistents.
Els temes que volem abordar i sobre el que ens agradaria que ens féssiu arribar els
vostres propostes són:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dona i tradicions religioses
El paper de la dona al s. XXI
La dona educadora de la humanitat
La dona en la justícia social i en la eradicació de les guerres
Dona i drets humans
Home i dona dos ales d’una mateixa societat
El paper de a dona en la eliminació de racisme, xenofòbia i prejudicis
Família - Espiritualitat

Estem a la vostra disposició, us facilitem els telèfon de la secretària tècnica: 973243683
Salutacions,

Jesús Sans Compte
President UNESCO Lleida

