“RESPONSABILITZA’T I AJUDA AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS”
També és l´escrit que s´enviarà per correu a totes les adreces
L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós forma part de la societat civil UNESCO,
que s’inspira en els valors de la UNESCO però no està finançada per ella.
De fa uns anys, el finançament públic a l´AUDIR ha anat gradualment a la baixa per raons
econòmiques i per la situació política del país. Rebem només parcialment finançament
de dues administracions (Ajuntament i la Generalitat) que no ens permet garantir la
sostenibilitat de l’Associació i ens situa en una constant inestabilitat.
Per tot això, creiem que ha arribat el moment que la societat civil i, molt especialment
aquelles persones que creuen avui en la necessitat i urgència del diàleg interreligiós,
prengui un compromís i ajudi a fer sostenible la tasca dels qui el promocionen.
En el moment actual tenim necessitat urgent d´avançar vers un progressiu
autofinançament, per la qual cosa, amb humilitat i responsabilitat demanem de manera
explícita la teva ajuda, per tal que la suma de petites o grans aportacions puntuals o
regulars (a la mida de les possibilitats de cadascú) ens permeti garantir la viabilitat de
la nostra tasca a favor de la promoció de la llibertat religiosa, el diàleg interreligiós i la
convivència interconviccional i intercultural.
Ens pots ajudar fent un donatiu o fent-te soci/a, abonant la quota de 75 €. o de 150€.
ANUALS. Amb aquesta quota de soci rebràs cada any dos exemplars (dels 4 que s’editen)
de la revista interreligiosa Dialogal (pots consultar-la a la nostra pàgina web).
Per part nostra, volem expressar que la prova i garantia que la teva ajuda serveix per
alguna cosa concreta és el conjunt de la nostra activitat que queda ben palesa a la nostra
pàgina web: www.audir.org
Dos documents fonamentals per saber qui som i a qui ajudeu, i que recullen l’ànima o la
filosofia de la nostra organització són: La Carta de la Iniciativa de les Religions Unides,
la principal organització mundial de diàleg interreligiós, de la que som membres
fundadors, i la declaració de la UNESCO de Barcelona sobre “La contribució de les
religions a la cultura de la pau”, que recull de quina manera la cultura de pau necessita
del diàleg entre religions. Estar d’acord amb ambdós documents (que t’adjunto) és
l’única condició que l’AUDIR demana als seus socis/es.
També et faig a mans el Formulari d’Inscripció de sòcia/soci que, si desitges omplir, has
d’enviar a secretaria@audir.org
Quedem a la teva disposició per a facilitar-te la informació que puguis necessitar.
Et pots adreçar a Pilar Claret 629141284 – 93 457 69 80 p.claret@audir.org
Moltes gràcies per la teva acollida i ajuda.
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