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Notes
O" Ethical, Scientific and Political Collegium", também conhecido por "Collegium International" é um grupo
ao mais alto-nível criado em 2002.
Segundo os seus fundadores tem como objetivo "responder de forma inteligente e decisiva aos desafios
que se colocam à Humanidade". O seu compromisso foi apresentado publicamente em fevereiro de 2002
em Nova Iorque e os seus membros foram oficialmente apresentados a 2 de abril de 2003, perante o
Parlamento Europeu, em Bruxelas.
São membros ou membros associados do Collegium, signatários do Compromisso, cientistas, filósofos e
pensadores, e atuais ou antigos chefes de Estado e de Governo.
A criação deste grupo de reflexão e ação teve como antecedentes: uma 1ª reunião na Eslovénia, para
apresentação dos textos fundadores, realizada em Bled, a 22 e 23 de março de 2001, por iniciativa do
então Presidente Milan Kucan; uma Reunião plenária na Eslovénia, a convite também do Presidente
Kucan, em Bled, de 1 a 3 de outubro de 2001 e as reuniões de trabalho realizadas por ocasião da
Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, a 11 e 12 de novembro de 1991, visando discutir os conteúdos
e a estratégia do trabalho do Collegium, estabelecer contatos com potenciais membros e dentro das
próprias Nações Unidas.
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http://www.collegium-international.org/en/
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