detikcom - Konflik Keyakinan Membesar, Tanggung Jawab Media, Bagaimana?

Page 1 of 2

:: Ticketbox | Mobile 3 845 | I-ring 808 ::
det ikNews | det ikFinance | det ikHot | det iki-Net | det ikSport | det ikFood | Sepakbola
det ikFot o | det ikTV | det ikPortal | PialaEropa | det ikSurab aya | det ikBandun g | det ikPublish ing
det ikForum | Suara P embaca | Surat dari Buncit | Makan Enak (MEOK) | Iklan | In deks

01 /06 /20 08 15 :11 WIB

Lapo ran dari Am sterd am

Konflik Keyakinan Membesar, Tanggung
Jawab Media, Bagaimana?
Edd i San to s a - detikcom

Amsterd am - Konflik keyakinan dan
kek erasan telah nyata terlihat semakin
membesar dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam kecenderungan s eperti itu media
harus bagaimana?
Masalah hubungan antark ey akinan
merupakan salah s atu yang paling menyedot
perhatian dalam hubungan As ia -Eropa saat
ini dan telah meny ita perhatian para
pemimpin, masy arakat dari berbagai lapisan
di k edua kawas an.
6th ASEF Journalists ’ Colloquium pada hari pertama ini, Minggu (1/6/2008),
akan membahas kebebasan eks presi dan hubungan antaragama. Sesi kedua
akan membicarakan media baru dan dampaknya pada hubungan antaragama.

Internet

Dalam kolokium ini para partisipan dapat mendiskusikan secara terbuk a
perspektif masing-masing dalam kompleks itas yang beragam s eputar
perbedaan
antaragama,
persamaannya
dan implikasi sosialpolitikny a.
Explorer
cannot
display
the webpage
Satu hal sudah jelas bahwa peranan media cukup menentukan. Para wartawan

Most likely
dan pembentuk opini dapat menunjuk kan tanggung jawabny a agar keragaman
keyconnected
akinan itu dapat
 You are not
to hidup
the berdampingan secara damai.
 The website is encountering problems.
ASEF ( Asia-Europe Foundation) didirik an pada 1997 oleh negara-negara AsiaThere might be a typing error in the address.

Europe Meeting (ASEM), yakni Uni Eropa dan 13 anggota ASEAN Plus Three.
Tujuannya untuk mempromos ikan s aling pengertian yang lebih baik antara Asia
dan Eropa, diantaranya melalui peranan para intelektual.
( es / es )
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