Basın Bülteni

Avrupa Müslümanların
online konferansı
Irkçılığa karşı ve ekolojik denge konusunda
"Pandemiden sonra Ümmet.
Liderlerin görüşü"

Başlangiç 22/07 13:00 (Londra)

Yıl 2020. Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı değiştirdi.
İnsanlık daha önce hiç boş dünya başkentlerini ve
metropollerini görmemişti. İletişim, müzakereler ve
toplantılar - sanallaştı.
Papa, boş Aziz Peter meydanının ortasında dünyaya asla
hitap etmedi. Mübarek Mekke, kutsal Medine ve Kudüs mabetleri milyonlarca hacı olmadan yetim kalıyor. Dünya
değişti.
Ama her şey geçer, bu salgın da geçer. Bir salgından sonra
insanlığı ne bekliyor, küresel bir Müslüman topluluğu olan
Ümmeti ne bekliyor? Dünya ekonomisinde, sosyal alanda,
kültürde ve modern dünyanın manevi yaşamında çığır açan
değişikliklerin geldiğini biliyoruz. Gelecek bize ne getirecek?
Bir kriz kaçınılmazdır.
Ve ne olacak - ileriye doğru hareket, geçmişle zor bir
ayrılıktan geçerek mi? Yoksa aşağıya doğru düşüş mü?
Birçok bakımdan, şimdi toplumu ve dünyayı geleceğe
yönlendirecek liderlerin fikrine bağlıdır. Müslüman
Ümmetin liderlerinin görüşleri de dahil.
Salgın eski, çözülmemiş sorunları yüzeye çıkardı. Bu
günlerde Atlantik'in her iki tarafında da ırkçılığın bir
fenomen olarak gömülmesi gerektiği söyleniyor. Evimizin gezegenimizin ekolojik dengesini korumak için gerekenler.
Geleceğin dünyasında adaletsizlik ve zulüm için yer yoktur.
Ekoloji ve ırkçılığa karşı hareket, ortak evimizin - Dünya'nın
refahı ve uyumu için çabalamak gerektiği söyleniyor.
Küresel adaletsizliğe karşı hareket gerektiği söyleniyor.
Diğer yandan Ümmet, bu hareket vektörlerini, Filistin'in
çözülmemiş sorunları da dahil olmak üzere mevcut
sorunlarına odaklanmalıdır.

Zamanımızın bu zorluklarına nasıl karşılık veririz? Ve olası
çözümler nelerdir?
22 Temmuz 2020’de Avrupalı Müslüman liderler, ırkçılık ve
çevre dengesi sorunlarını tartışmak için “Pandemiden sonra
Ümmet. Liderlerin görüşü” konferansında - canlı olarak tarihte ilk kez böyle bir formatta ve çok büyük ölçekte bir
araya gelecekler.
Bu temsili toplantı, Avrupa Müslüman Forumu ve birçok
Avrupa başkentinden ortakları tarafından gerçekleştirilir.
Konferansa, dünya liderleri - farklı inançların temsilcileri,
önde gelen devlet ve kamu figürleri - farklı ülkelerden ve
kıtalardan gelen fikir liderleri davet edilmiştir.
Bugün, Avrupa'daki Müslümanlar için, Atlantik'ten Urallara
kadar 170 milyon insan için - bu liderlerin görüşü önemlidir pandemiden sonra dünyanın ve Ümmetin kaderini anlamak
için. Ortak geleceğimiz için neler yapabileceğimizi anlamak
içindir.
22 Temmuz Londra saat 13:00'te canlı yayına bağlanmak için
sayfamızı ziyaret etmeye devam edin.
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