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Iniţiativa Globalizării pentru Bunăstare Comună (GCGI) a  fost înfiinţată în anul 2002, la o 
conferinţă internaţională  ce a avut loc în Oxford, Marea Britanie. Un  extraordinar  grup  de 
savanţi, academicieni, experţi  politici, antreprenori şi activişti de diferite naţiuni şi cu diferite  
credinţe religioase s-au unit pentru a pune în aplicare viziunea noastră de a reaprinde spiritul 
uman cu scopul de a realiza globalizarea spirituală. Am conştientizat multitudinea de crize cu 
care se confruntă omenirea şi nevoia de a crea un cadru multicultural/multinaţional de încredere  
reciprocă  pentru a vorbi despre problemele pe care le implică globalizarea - un cadru care să 
analizeze aceste probleme şi să propună soluţii. De atunci, aceste conferinţe anuale au avut loc  
în mai multe ţări, pe diferite continente, creînd un spaţiu favorabil pentru cei care ne  împărtăşesc   
viziunea de a forma o comunitate, de a încuraja comunicarea şi sinceritatea în dezvoltarea unor  
relaţii productive şi profitabile. 
 
Încă de la începutul  anului  2002, am oferit, în activitatea şi cercetările noastre,  o viziune care 
include nevoia pentru dreptate economică şi socială, pace şi suport  ecologic, responsabilitate 
socială comună şi etică în cadrul unei conştiinţe  spirituale  bazate  pe  generozitate, sinceritate şi  
grijă  faţă de ceilalţi. Conceptul  GCGI este general, conştient de situaţia mediului inconjurator şi 
de legătura dintre om şi natură. Viziunea noastră ne încurajează să credem că un capitalism real, 
viabil, etic, profitabil şi de durată poate fi posibil. Pentru realizarea viziunii noastre este nevoie 
de o imagine integrală mai cuprinzătoare a “ideii de bază”. Dacă dorim să le lăsăm copiilor şi 
nepoţilor noştri o lume mai bună, succesul trebuie redefinit  pe o cale care ar duce la o 
transformare dramatică a oamenilor şi a societăţilor din  punct de vedere spiritual, economic, 
social şi ecologic. 
 

Noi combinăm cercetarile empirice, teoretice şi aplicative cu angajamentul continuu la nivel 
internaţional, regional, naţional şi local pentru a analiza diferite aspecte ale  globalizării şi 
bunăstării comune, ceea ce ne permite să căutăm şi să propunem  soluţii umane la provocările 
globalizării. Tindem spre un mediu care ar  da posibilitatea desăvârşirii cercetărilor 
internaţionale, implicând diverse abordări critice. 
Propunem o examinare multilaterală a încercărilor majore de integrare a economiei  în etică şi 
spiritualitate, împreună cu o explorare a bazelor teoretice a acestor  activităţi. Atenţia noastră se 
concentrează în principal asupra soluţiilor crizei  economice globale. Luând în consideraţie 
nevoia de a întreprinde iniţiative economice îndrăzneţe, vom avea în vedere chestiunile mai 
profunde care sunt rareori incluse în dezbaterile politice sau în discursurile publice. Studiem  
problemele economice care apar ca subiecte ce sunt în profunzime etice şi spirituale: Care este 
sursa fericirii şi a prosperităţii adevărate? Ce înseamnă traiul decent ? Care este scopul vieţii 
economice? Ce înseamnă să fii o fiinţă umană care trăieşte pe o navă spaţială cu resurse finite? 
 



Aceste întrebări trebuie analizate, discutate, soluţionate şi incluse în structura  politică, pentru a 
ne îndruma spre o globalizare mai umană, care să ne permită să  trăim o viaţă împlinită, în pace 
şi armonie. 
 
GCGI este recunoscută acum drept o iniţiativă care a reuşit să stabilească o echipă  mare, activă, 
interdisciplinară şi spirituală de cercetători, care studiază problemele  globalizării, bunurilor 
comune şi  ale altor subiecte asociate. Expertiza celor care au sprijinit GCGI include domenii, 
precum: ştiinţe ale economiei, studii de business, ştiinţă politică, relaţii internaţionale, istorie, 
filosofie, sociologie, antropologie socială,  psihologie, studii de comunicare şi jurnalism, 
geografie, studii ecologice, matematică, fizică, chimie, educaţie, studii de dezvoltare, pace şi 
soluţionarea conflictelor, lege, etică şi teologie. 
 
Ar trebui menţionat că orientarea pluralistă şi de caracter general a GCGI nu  exclude 
perspectiva unui cult religios sau a unui punct de vedere spiritual în particular şi nu susţine un 
partid politic sau o apartenenţă politică anumită. 
 
În concluzie, înca de la înfiinţarea sa în anul 2002 la o Conferinţă de mare importanţă în Oxford, 
Seria Conferinţelor Internaţionale GCGI a devenit un  eveniment anual care s-a  extins pe 
parcursul călătoriilor sale pe glob prin Sankt-Petersburg (2003), Dubai (2004), Kenya (2005), 
Honolulu (2006) şi Istanbul (2007). Conferinţa din anul 2008 s-a ţinut la Colegiul Trinity, 
Universitatea din Melbourne, cea din anul 2009 a avut loc la Universitatea Loyola, Chicago, iar 
conferinţa anului 2010 a avut loc la Universitatea Luterană în Thousand Oaks, California. 
 
A X-a Conferinţă Aniversară cu generic “Globalizare pentru  Bunăstare Comună şi Dialogul 
Civilizaţiilor: Construind Pacea, Dreptatea şi Prosperitatea  Împreună” va avea loc la 
Biblioteca Alexandria, în perioada 12-16 iunie 2011. Această importantă conferinţă globală este 
convocată de către Dr.Kamran Mofid, fondatorul GCGI şi Dna. Heba El-Rafey, director al 
Forului de Dialog, Biblioteca Alexandria. 
 
În aceste vremuri caracterizate de extinderea violenţei, terorism, războaie şi  xenofobie, 
angajamentul civilizaţiilor de a dialoga reprezintă un antidot binevenit  în faţa conflictului dintre 
naţiuni care ameninţă să apară precum şi în faţa diferitor  forme de dominaţie hegemonică şi 
standardizare culturală. În această eră a  globalizării, poziţia civilizaţiilor în lumea contemporană 
a devenit tot mai mult o problemă a dezbaterilor de ordin socio-politic şi economic. Civilizaţiile 
sunt, de fapt, un element major al dezvoltării umane. Într-adevăr, istoria omenirii poate fi văzută 
drept extinderea interacţiunilor şi schimburilor dintre civilizaţii. 
 
Problema competenţei şi a potenţialului comunicării dintre culturi şi civilizaţii obţine o 
însemnătate fără precedent, în special în contextul internaţional actual. Acum, mai mult ca 
niciodată, comunicarea aduce cu sine o provocare fundamentală;  ea  trebuie să  se  bazeze  pe  
unitatea omenirii şi pe valori comune, pe recunoaşterea diversităţii culturale a lumii şi 
respectarea demnităţii fiecărei civilizaţii, culturi şi a fiecărui individ. 
 
De ce este necesar să ne angajăm într-un Dialog al Civilizaţiilor?  Ce putem învăţa din 
dialogurile anterioare? Ce efect ar putea avea o comunicare sporită asupra esenţei şi procesului 
relaţiilor internaţionale?  E posibil oare să existe ceva care să fie ca un etos global, un sistem 
superior de valori umane comune, o globalizare  pentru bunăstare comună care ar depăşi 
diferenţele culturale şi de civilizaţii, şi care să ne îndrepte spre o lume armonioasă? 
 
La începutul celui de-al treilea mileniu, comunicarea dintre civilizaţii se confruntă  cu multe 
probleme, îndeosebi problema dialogului dintre popoarele islamice,  europene, asiatice, 
americane ş.a. O  problemă serioasă constituie teama unora faţă  de alţii, sau mai bine spus, 



teama faţă de musulmani, cunoscută astăzi drept  islamofobie. De asemenea, pentru a obţine 
rezultate pozitive care ar oferi omenirii  o şansă de a trăi în pace, siguranţă, prosperitate şi 
armonie, trebuie să înfruntăm  principalele provocări culturale ale timpurilor moderne. 
 
Toate popoarele lumii, inclusiv cele Arabe şi Musulmane, trebuie sa-şi unească  forţele pentru a 
înfrunta grelele provocări ce rezultă în urma globalizării. Comunitatea musulmană şi cea vestică 
ar trebui să formeze o alianţă culturală şi  intelectuală care să fie eficientă şi profitabilă. Această 
alianţă le va da  posibilitatea  de a întocmi criterii de referinţă pentru desfăşurarea legăturilor 
unora cu alţii, de a furniza informaţii corecte despre concepţiile, principiile şi învăţăturile 
islamice pe  care musulmanii le aplică în viaţa de zi cu zi, nu doar din motive de credinţă, ci ca  
pe un cod etic rigid, faţă de care toate comunităţile musulmane rămân fidele  oriunde s-ar afla. 
 
Dacă contribuim împreună la Dialogul Civilizaţiilor şi Globalizare pentru  Bunăstare Comună, 
putem deveni o punte de împăcare, speranţă şi armonie, putem   distruge ura, teama, egoismul, 
aviditatea, individualismul şi sărăcia care ne  îndepărtează de înţelegere şi comunicare. O 
comunicare pozitivă necesită o  globalizare eficientă şi viceversa. 
Vă solicităm sprijinul pentru această conferinţă internaţională a cărei scop este de  a contribui 
continuu la înţelegerea noastră a conceptului de globalizare, dialogul  dintre civilizaţii şi 
bunăstarea comună. 
 
Dr. Kamran Mofid, Fondator la Globalization for the Common Good Initiative (GCGI),  
www.gcgi.info    
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*Kamran  Mofid  este   fondatorul  GCGI (Oxford 2002)  şi  co-fondator/editor al  Revistei 
„Globalizare pentru Bunăstare Comună”, membru al Comitetului   Internaţional  de  Coordonare  
a WPF  Dialogului dintre Civilizaţii.  În 1986 a fost  premiat pentru doctoratul său în economie 
de către Universitatea din Birmingham, Marea  Britanie. In  2001 a obţinut o Licenţa în Educaţie 
în Studii Pastorale la Colegiul Plater, Oxford. Din anul 1980 pînă în anul 2000, a deţinut funcţii 
de profesor în economie, lector şi lector superior la universităţile Windsor (Canada), 
Birmingham, Bristol, Wolverhampton şi Coventry (Marea Britanie). Activitatea   dlui. Mofid 
este interdisciplinară, fiind inspirată din economie, politică, relaţii internaţionale, teologie, 
cultură, ecologie, etică şi spiritualitate. Lucrările sale au fost publicate în reviste ştiinţifice 
importante şi ziare bine cunoscute. Cărţile  sale  includ: Proiect de Reformă în Iran: de la 
Monarhie la Republică Islamică, Consecinţele Economice ale Razboiului din Golf, Globalizare 
pentru Bunastare Comună, Etica în Afaceri, Responsabilitate Socială Comună şi Globalizare 
pentru Bunăstare Comună, Promovarea Bunăstării Comune (cu Dr. Marcus  Braybrooke) şi O 
Metodă  non-Violentă  de  Soluţionare a  Conflictelor şi Constuire a Păcii (co-autor).  
 
**We are grateful to Ghenadie SLOBODENIUC, Adviser, Multilateral Unit, Department of 
European Integration and International Cooperation (DEIIC), Academy of Sciences of Moldova, 
for translating this document. 
  
 
 


