Lectura del
Compromís Final
A la ciutat d’Alacant, els dies 12 i 13 de maig del 2007, s’ha
celebrat el III Parlament de les Religions, convocat per la
Xarxa Valenciano-Catalana d’Entitats de Diàleg Interreligiós
i organitzat per la Mesa Interreligiosa de Alicante (MIA).
Amb el lema «Cuidar la Terra, abraçar la vida», al voltant
de 800 persones, pertanyents a més de vint tradicions i
grups religiosos diferents, hem reflexionat sobre els principis que inspiren “La Carta de la Terra” i el compromís de les
religions amb l’atenció ecològica de tota la comunitat de
vida, amb la justícia social i econòmica, i amb una cultura
participativa, no violenta i pacífica.
I. Conscients de la nostra comuna pertinença a “una sola
família humana” i animats per un sentit de “interdependència global i responsabilitat universal”, amb preocupació
constatem que la preservació de la vida en la terra està
en perill per a les generacions presents i futures; el canvi
climàtic és una realitat inqüestionable; els plans i esforços
per a eradicar la pobresa són escassos; milions de persones no tenen accés a una educació i formació adequada;
nombrosos conflictes i guerres seguixen actius, sovint silenciats i/o oblidats, per interessos econòmics, polítics i,
de vegades, suposadament religiosos; la feminització de
la pobresa és un fenomen creixent; històricament no s’han
respectat els drets dels pobles indígenes i de les minories;
la corrupció política, judicial i administrativa, així com el
desig d’enriquiment sense límits s’estenen per molts països. Tanmateix, reconeixem que en moltes parts hi ha iniciatives que tracten de canviar esta tendència negativa,
però encara resulten insuficients.

una societat global sostenible basada en el respecte a la
natura, els drets humans universals, la justícia econòmica
i la cultura de pau”; finalment, urgir als poders públics que
legislen i actuen, complint els anomenats “Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni”.
IV. En esta tasca, “tot individu, família, organització i comunitat, té un paper vital que complir”. Volem encoratjar
i col·laborar amb totes les institucions públiques, empreses, organitzacions i persones de bona voluntat perquè “el
nostre siga un temps que es recorde pel despertar a una
nova reverència a la vida, la ferma resolució a aconseguir
la sostenibilitat, i l’acceleració en la lluita per la justícia, la
pau i la joiosa celebració de la vida”.

II. Proclamem que “la protecció de la vitalitat, la diversitat
i la bellesa de la Terra són un deure sagrat”. Un altre món
serà possible si els éssers humans som capaços de manifestar plenament a Déu, la Realitat Última, el Tot del que
formem part. Impulsats per la fe, l’esperança i l’amor que
brolla de l’espiritualitat i vivència religiosa particular, volem
aprofundir en un diàleg interreligiós, intercultural i interinstitucional sincer i responsable sobre el destí de la Terra i
la humanitat. És urgent i insubstituïble, per tant, promoure
“l’educació moral i espiritual per a una vida sostenible”.
III. Per tot això, ens comprometem a «cuidar la Terra i
abraçar la vida» per mitjà de l’estudi, la difusió i l’aplicació
efectiva dels principis de la Carta de la Terra; propiciar
un “canvi de mentalitat i de cor”, començant per cadascú de nosaltres, revisant actituds, prejudicis, pensaments
i comportaments, i comprometent-nos en la millora del
nostre context més concret i global alhora; reforçar la nostra pròpia espiritualitat i el sentit del Sagrat, sabent que
en això radica la reforma moral de les persones i de les
col·lectivitats; defendre i promoure el ple respecte a la llibertat religiosa com a part essencial del bé comú, així com
el diàleg interreligiós “ja que tenim molt que aprendre en la
busca col·laboradora de la veritat i la saviesa”; exercir un
“lideratge creatiu” entre les distintes persones i comunitats
religioses i cíviques de cara a la superació dels reptes mediambientals i socials contemporanis; “unir-nos per crear
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