
Ρατσισμός, Φυλετικές Διακρίσεις και Ξενοφοβία

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών προσκαλεί και συγκεντρώνει μία ομάδα
εμπειρογνωμόνων για θέματα Ρατσισμού, Φυλετικών Διακρίσεων και

Ξενοφοβίας σε μία συνάντηση διαβούλευσης από 6 έως 10 Δεκεμβρίου 2021
ενόψει της επερχόμενης Γενικής Συνέλευσης.

Γενεύη, 2 Δεκεμβρίου 2021

Το  Παγκόσμιο  Συμβούλιο  Εκκλησιών  (ΠΣΕ/WCC),  στο  πλαίσιο  των  προπαρασκευαστικών
συναντήσεων και διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την προετοιμασία της 11ης Γεν.
Συνελεύσεως  (Καρσλούη,  Γερμανία,  από  31/8  έως  8/9)  πραγματοποιεί  διαβούλευση για  την
καταπολέμηση  του  Ρατσισμού,  των  Φυλετικών  Διακρίσεων  και  της  Ξενοφοβίας.  Η  ομάδα
εμπειρογνωμόνων και άλλων ασκούντων συναφή με το θέμα επαγγέλματα,  κατόπιν προσκλήσεως
του  ασκούντα  καθήκοντα  Γενικού  Γραμματέως  του    WCC,    Αιδ.  Καθηγητού  Δρ    Ioan  Sauca  ,  θα
συνεδριάσει από τις 6 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2021 και η συμμετοχή των μελών στις εργασίες θα
πραγματοποιηθεί είτε με φυσική παρουσία στο Οικουμενικό Κέντρο στη Γενεύη, είτε διαδικτυακά
λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στο μέτωπο της πανδημίας. Στη διαβούλευση έχει προσκληθεί και
θα  συμμετέχει  (διαδικτυακά)  και  η  κ.  Ευθαλία  Παππά,  συνεργάτης  της  Συνοδικής  Επιτροπής
Διορθοδόξων  και  Διαχριστιανικών  Σχέσεων  κατόπιν  σχετικής  Αποφάσεως  της  Διαρκούς  Ιεράς
Συνόδου.

Σε  αυτήν τη  συνάντηση,  οι  συμμετέχοντες θα  εξερευνήσουν,  θα  συζητήσουν  και  θα
προβληματιστούν για το ρατσισμό, τις φυλετικές διακρίσεις και την ξενοφοβία σε όλες τις περιοχές
του  κόσμου.  Αυτή  η  διαβούλευση  θα  προβεί  σε μια  ιστορική  αποτίμηση των  προηγούμενων
δεσμεύσεων του οικουμενικού  κινήματος  για  την  εξάλειψη της  φυλετικής  αδικίας.  Η  ομάδα θα
αναλύσει  και θα αξιολογήσει  παλαιότερες και  παρούσες στρατηγικές  και δραστηριότητες και  θα
περιγράψει τις τωρινές προκλήσεις για την υπέρβαση του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων και
της ξενοφοβίας.

Η διαβούλευση θα επεξεργαστεί επίσης προτάσεις και συστάσεις προς τα θεσμικά όργανα του ΠΣΕ
σχετικά με μελλοντικό πρόγραμμα εργασίας  για την αντιμετώπιση του ρατσισμού, των φυλετικών
διακρίσεων και της ξενοφοβίας, ειδικά κατά τη διάρκεια κρίσιμων οικουμενικών συνομιλιών.

Στις 8 Δεκεμβρίου, το απόγευμα, 15.00 ώρα Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί ένα ειδικό διαδικτυακό
σεμινάριο 90 λεπτών για τον εορτασμό της επετείου των 50 ετών από την έναρξη του προγράμματος
του ΠΣΕ/WCC για την καταπολέμηση του Ρατσισμού. Για εγγραφές χρησιμοποιείτε τον παρακάτω

σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hii5fo8wRz2l5h-jwreA_Q

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hii5fo8wRz2l5h-jwreA_Q#inbox/_blank

