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ANTOLOGIA DE DECLARACIONS

LA FAMÍLIA HUMANA ÉS MULTICULTURAL
2.3. És essencial per a l’harmonia internacional que els individus, les comunitats i les
nacions acceptin i respectin el caràcter multicultural de la família humana. Sense la
tolerància, no pot haver-hi pau i sense pau no pot haver-hi desenvolupament ni
democràcia.
2.4. La intolerància pot adoptar la forma d’una marginalització dels grups vulnerables i
la seva exclusió de tota participació en la vida social i política, o bé la forma de la
violència i de la discriminació envers aquests grups. Tal com afirma la Declaració sobre
la raça i els prejudicis racials, “Tots els individus i tots els grups tenen el dret a ser
diferents”(art. 1.2).
(UNESCO, Declaració de principis sobre la tolerància, 1995: Diàleg entre religions /
Textos fonamentals (Madrid, Trotta, 2002) pàg. 56).
INDEPENDENTS? TOTS HO SOM, I INTERDEPENDENTS
Com a éssers humans... tots som interdependents i ens hem de relacionar els uns amb
els altres amb respecte i pau. (93).
Tenim la visió d’un món on
- tots els pobles de la Terra tinguin la mateixa representació i el mateix dret a ser
escoltats;
- - Els drets humans universals siguin drets inalienables de totes les persones, que
tinguin, alhora, una responsabilitat moral envers les altres persones. (108),
(III Parlament de les Religions del Món (PWR), Crida a les nostres institucions
rectores: Diàleg entre religions / Textos...
LA “VIDA PÚBLICA” ÉS MÉS QUE ELS GOVERNS
Tenim la visió d’un món on
- la “vida pública” és quelcom més ampli i fonamental que el govern, que existeix
per la voluntat de les persones i pel bé de la societat;
- les societats es constitueixen i es reconstitueixen a través d’una multitud
d’associacions voluntàries que donen veu a tothom. (110).
(III PWR: Diàleg entre religions / Textos...

LES LLEIS PER SI SOLES NO HO SÓN TOT
Les lleis, les prescripcions i les convencions no poden aconseguir per si soles un millor
ordre social. La llibertat, la justícia i la pau recolzen sobre un respecte comú i durador
per la igualtat de drets inalienables de totes les persones. Com a ciutadans, hem de
conviure segons una ètica comuna que manifesti clarament les nostres preocupacions
mútues i els valors comuns i alhora transcendeixi fronteres i interessos particulars. (97).
NO HI HAURÀ PAU SENSE ÈTICA
La humanitat... necessita abans que res una visió de la convivència pacífica dels
diferents pobles, dels grups ètnics i ètics de les religions, animats per una responsabilitat
comuna envers el nostre planeta Terra. (80).
El que es proclamava pel que fa al dret (en la Declaració Universal dels Drets Humans)
això mateix volem nosaltres ratificar i aprofundir des de la perspectiva de l’ètica: el
respecte total a la persona humana, al caràcter inalienable de la llibertat, a la igualtat
bàsica de tots els humans i a la interdependència de tots amb tots. (81).
(II PWR, Cap a una ètica mundial: una declaració inicial: Diàleg entre religions /
Textos...
Tenim la visió d’un món on els principis ètics i morals fonamentals siguin la clau de
volta de les responsabilitats i els drets humans universals. (97).
(III PWR, Crida a les nostres institucions rectores: Diàleg entre religions / Textos...)
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