
A SzöVetsé gi sajtóhivatal munkatársa, Reinhard
schwarzer határozottan ellentmondott ennek a vé le-
mé nynek, é S emlé keztetett rá, hogy aki a másiktól elvi-
tatja a ,,morális" é rté keket, az gyakan maga sem iár
messze az illet  másik ,.dé monizálásától".

AZ Arab Liga f titkára, Amí  Moussa zárszavában
ú gy fogalmazott; a moStani, ,,ké nyes é s veszé lyes hely-
zetben" bizonyára sok mondanivalójuk volt az ú jság-
í róknak egymás számára, é s alkalmuk nyí lt rá, hogy ú i
köZös programokat gondoljanak ki, Az Arab Liga,
mondotta a f titkár, a továbbiakban is szí vesen m kö-
dik közre ebben. Egy libanoni kollé ga valamivel ko-
rábban pedig arról beszé lt, hogy ,,ugyanazokról a sza-

A dial gus - straté qiaí  szüksé gszer sé g

Amr Moussa,
Etytptom korábbi

külügymlnlsztere ma a
kairói szé khelyí í  Aí áb

Ltga í  titkára

Igaz, hogy az utóbbi é vek-
ben számos ember, s t né -
hány nemzet is meglep en
pozití v jrányba feil dött to-
lerancia tekinteté ben,
egyú ttal azonban ké nyszer 
tanú i vagyunk az er szak-
spirál fokozódásának, mely-
nek rombolóere je, ú gy t -
nik, a sokfé lesé ggel é s kü-
lönbsé gekkel szembeni fé -
lelemb l táplálkozik - Va-
gyis abból, hogy a mássá,
got fenyegeté ské nt é rZé keli.
Egyszerre nyomasztó é s pa-

radox, de mé g az ú gynevezett információs korszakba
átlé pve is azt kell megállapí tan un k, hogy a különbö-
z  vallások é s kultú rák alig valamit tudnak egymás-
ról, é s valódi kommunikációra CSak nagyon ritkán
kerül sor közöttük. Minden jel arra vall, hogy törté -
ne]mi válaszú t el tt állunk, vagy megpróbáijuk ki-
é pí teni a párbeszé d biztos hí diait, Vagy elmerü]ünk
a vé gtelen konfliktusok árjában, s ennek pusztí tó kö-
vetkezmé nyei lesznek az egé sz emberisé gre, A civili-
zácjók közötti párbeszé d igé nye nem ú j, mostanra
azonban é get en sürg ssé  vált. Az ilyen irányú  óhait
azel tt lehetett akár ,,fé ny zé snek" is tekinteni, ma
viszont drágán meg kell fizetnünk azé rt, hogy elha-
nyagoltuk ezt a ké rdé st. Valólában abszolú t eis bb-
sé get kellene tulajdoní tanunk a civilizációk közötti
dialógusnak a globális napirend legels  pontia-
ké nt kellene kezelnünk, é s nem csupán mint m ve-
l dé selmé leti hozzájárulást, hanem mint straté giai
szüksé gszer sé get, E párbeszé det egyé biránt a hiva-
talos politika é s az akadé mikus viták szintjé re sem
szabad korlátoznunk, hanem a közé let szé les bázi-
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badságiogokról beszé lünk, A különbsé g csupán, hogy
a demokrácia vagy diktatú ra, szabadság vagy fanatiz-
mus alternatí vája a mi számunkra é let-halál ké rdé sé -
vé  vált," Ehhez nyugodtan hozzátehetlük, hogy 200l,
szeptember I) . óta az egé sz világ számára azzá vált-

A ré sztvev k nem é rté k be üres szólamokkal. közös
nyilatkozatukban konkré t programokat sürgettek é s
alánlottak az ú jságí ró-csere é s -továbbké pzé s támo-
gatásához emellett szorgalmazták a Né metország é s
az arab országok közötti tudományos kapcsolatok fej-
leszté sé t is, A,,Né met-arab dialógus" í gy meglehet -
sen ,,feln tt" eredmé nyeket tudott produkálni egy
meglehet sen zaklatott helyzetben,

Kultú rák párbeszé de

Hoggan Litiáft felailatuhat é s lehet sé güket a kultutális
párbeszé á gyakotlati m velí í i? Hat orsní g, hat telelet:

sán é s a nem-állami szervezetek szintjé n kellene
szorgalmaznunk é s kibontakoztatnunk. Minden ko-
moly dialógusnak el felté te]e a pluralizmussal é s
különböz sé ggel szembeni tisztelet. A kulturális
sokfé lesé g é s másság nem vé tek é s nem b n, hanem
áldás. Minden civilizációnak é s mjnden nációnak
büszké nek kellene lennie saiát teljesí tmé nyé re é s
azokra az é rté kekre, amivel világunk formálásához
hozzájár ult. Egyszersmind valamennyj kultú rának é s
né pnek tisztában kell lennie saját töké letJensé gé vel
is, Magyarán, a párbeszé dhez ablakperspektí vára
van szüksé günk, nem pedig tükör-táv]atra, Az abla-
kon át teljesen ú j világokra ]áthatunk rá, a tükIók Vi-
szont eltakariák a ]áthatárt, é s csak saját korláto-
Zottságában er sí tik meg, aki el ttük áll, A dialógus
iránti óhajnak az emberisé g sokszí n  ví vmányaiba
Vetett hitb l, a kulturális pluralizmus é s a különbö-
z sé gb l táplálkozó embeIi kreatiVitás hitvallásábó]
kellene ú i lendületet merí tenie.

Pluralí zmus é s politika

A kultú rák közötti párbeszé d
Európában kezdett l fogva a
haladás haitómotorja volt.
Az interkulturá]is é rté keket
ennek ellené re mindmáig
akadé mjkus elmé lkedé sek
tárgyának tekintiük, nem pe,
dig a harmonikus é s plura-
lista társadalom megterem-
té se eszközeké ni, A kultú rák
közötti termé keny eSZme-
csere pedig fontos e]eme Le-

hetne az európai egyesülé s-
nek, Olyan politikára van
szüksé günk, ame)y er sí ti a
kultú rák közötti dialógust

különösen azokban a fiatal demokráciákban, amelyek-
ben a pluralizmus egyel re mé g nem magától é rtet -
d  ré sze a politikai dönté sfolyamatoknak, Nem volt az
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potgáriogt aktlvlsta ma a
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Semleges platforrn

A ku]tú rák közötti párbeszé d
Dé ]kelet-Európában els -
sorban é s mindenekel tt az
etnikailag különböz  né p-
csoportok közötti párbeszé -
det jelenti. E párbeszé dben
a ,,másfa jtasággal" szembeni
- nagyré szt a volt Jugoszlá-
via területé n kirobbant há-
ború k kegyetlensé gé re
visszavezethet  - bizalomhi-
ány é s el í té letek felszámo-
lása a legfontosabb cé l, A
bé ké s együtt- vagy akár csak
egymás mellett é lé shez

szüksé ges tolerancia é s bizalom kié pí té se hosszadal-
mas folyamat, s err l olykor hajlamosak vagyunk
megfeledkezni, Az embernek né h a az az é rzé se, hogy a
dialógus öncé l é s kí vülr l szorgalmazzák- A párbeszé -
det valójában a közös dologi,szakmai problé mák kö-
rú i é rdemes kezdeni, ezek ugyanis nem adnak annyi
teret etnikai alapú  konfliktusokra, Sok esetben fontos
fe]té tel a semleges platform é s semleges moderátor
is, A különböz  politikai alapí tványok ezen a té ren
é vek óta hasznos szolgálatot tesznek.

Látnunk kell, hogy konfliktu-
sok ideié n a kultú rát gyakran
,,inStrumentaliZálják", l]yen
esetben a konstruktí v konflik-
tuskezelé s é s közvetí té s sokat
tehet, ú gy a szomszé dos né -
pek viszályainak e]simí tásá-
ban, mint gazdasági é s nem-
zetközi területen is. Miné l in-
kább kié lez dik a konfliktus,
a kommunikáció annál in-
kább besz kül, s a viszályban
álló felek anná1 nehezebben
tudnak empátiát é rezni, vagy
akáí  távlatváltásra szánni el

felté tele, Egy ideig amú gy is csak közvetí t kön vagy tol-
mácsokon keresztül lehetsé ges bármilyen kommuniká-
ció, A párbeszé d, egymáS (é let,)törté neté nek meghall,
gatása ráé breszti a feleket a közös sajátosságokra ané l-
kü1, hogy a küJönbsé geket tagadniuk kellene, Közvetí t ,
munkánk egyik f  eleme, hogy valamennyi konfliktus-
ban álló fé lnek elismerjük a szenvedé sé t, igé nyeit é s é r-
dekeit, s ez a hozzáállásunk aztán kihat a diaiógus
ré sztvev ire is, A,.ki a hibás a törté nteké rt" ké tdé sé t l
í gy eljutunk a jöv  iránti felel ssé gig, majd a már-már
elveszettnek hit kilátások é s remé nyek csöppet sem
magátó| é rtel d  ú  iiáé leszté sé ;g

olyan ré g, hogy a másik emberi mé ltóságának semmi-
be vé tele e]mondhatatlanul sok szenvedé st okozott
legközvetlenebb környezetünkben, Nekem szemé ly
szerint meggy z dé sem, hogy az interkulturális pár-
beszé d, ha az európai integráció lé nyegi elemé vé
tesszük, a konfliktusmegel zé s é s a tartós biza]omfor-
má]ás leté temé nyese lehet,

Dr. Rüdigeí  Plntar
a Friedrich Ebeí t
Alapí tvány ágrábi

regionális irodáiának
vezet ie wv/w.fes.de

Perspektí vaváltás

sohelb Bencheikh
Maí sellle

(Fí anciaofszág) f muft iia

Dr. Matthes Buihbe
Á Frtedrtch Ebert

Alapí tvány ietuz^§áleml
trodáiának vezet ie

wvav.fes.de

A zsidó nyugatot ma mé ly
árok vá]asztja el a város ke-
]eti, arab felé t l, A politika
cs djé t mé gis oktalanság
volna kulturális intoleranci-
ával magyarázni, A Jegkü-
lönböz bb származású  em-
berek potenciális leté temé -
nyesei annak, hogy a politi-
kai párbeszé d ne ful]adhas-
son vé gleg kudarcba, é s ú j-
rakezdve a kultú rák közti
párbeszé det, válaszokat lel-
jünk Jeruzsá]em nagy ké r-
dé seire

A. Liubiana Wüstehube
a berltni szé khely 
,,inmedlo"-lnté zet

vezet ie
www,instltut-lnmedio.de

Közelí teni a különbs q ehet

A párbeszé d elengedhetet-
len, ha cé lunk, hogy a ke-
reszté nyek é s musz]imok
közti hasonlóságok közele-
dé shez vezessenek, Nem
azé rt, hogy megté rí tsük a
máshit t, kell a különbsé ge-
ket összehasonlí tani é s fon-
tos, hogy ne kend zzük el
 ket -, hanem azé rt, hogy
definiálhassuk a kölcsönös
tiSZteletet, ame}y felté tele az
együtté lé snek, Ehelyett a bi-

zalmatlanságot é s fé lelmeket kultivál|uk. Ma már kö-
telessé günk (é s egyre inkább azzá fog váini), lrogy
megosszuk egymással városai nkat, falvainkat, ré gióin,
kat, mi több, ezt a mi bolygónkat - hiszen a Föld
mindinkább globális faluvá zsugorodik. Ma már
egyetlen kultú ra sem ,,egzotikus", egyetlen kultú ra
sem távoli, é s nap mint nap a látszatra legvé glete-
sebb eszmé k kerülnek közelebb egymáshoz.

ydlaszokat taláIni

magukat, A megoidásnak pedig é ppen ez az alapvel 
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