
7a Internacia Kongreso de la AILP
Parizon, la 21, 22, 23, 24ajn de septembro 2017 a

Invitletero
de la proparolantoj de la Internacia Asocio de la Liberpenso

Gesinjoroj, 
Karaj amikoj, karaj kamaradoj, 
Ni havas la plezuron informi vin pri la okazigo de la 7a Kongreso de la AILP en Parizo, de la 
22a ĝis la 24a de septembro 2017a, en simbolaj lokoj (Borso de la Laboro, Urbodomo de la Xa 
Arondismento, Universitato de Parizo). Ĝi estos antaŭata de internacia kolokvo de la IRELP 
(Instituto pri Esplorado kaj Studado de la Liberpenso) kaj de kunigado sur la skvaro Garibaldi.

Internacia kolokvo de la IRELP – la 21an de septembro 2017a 
Ĉambron Léon Jouhaux – Kromkonstruaĵo de la Borso de la Laboro 
67 rue Turbigo - 75003 Paris

« Liberpenso kaj Liberpensuloj Hieraŭ kaj hodiaŭ »
  Prezidos Jean-Marc Schiappa, Prezidanto de la IRELP 

Matenon : 
Kun-prezidanto S-ino Faouzia Farida Charfi, Profesoro pri fiziko ĉe la Universitato de Tunizo (Tunizio),
eksa Ministro. 
- « La kristanigado, fino de la libereco de penso » de Jean-Pierre Castel el la Rondo Ernest 
Renan (Parizo) 
- « Sylvain Maréchal, liberpensulo en la Revolucio » de Serge Bianchi (Emerita Profesoro de la 
Universitato Rennes II) 
- « La Komunumo de Parizo dissemas la Liberpenson tra la mondo » de Pierre Roy 
(Historiisto, IRELP)

  Debato kun la ĉeestantoj



Posttagmezon : 
Kun-prezidanto Babacar Diop Buuba Profesoro ĉe la Universitato pri Beletro kaj Homaj Sciencoj 
(FLSH) Universitato Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegalo) 
- « La Liberpenso kaj la Laborista Movado » de Serge Sebban (Historiisto, CERMTRI Parizo) 
- « La Liberpenso kaj la Teologio de la Liberigado » de Fernando Lozada (Argentino) 
- « Nunaj problemoj de la sekulareco en Francio » de Philippe Portier (Profesoro ĉe la Praktika 
Lernejo de la Altaj Studoj, Parizo) 
« La katolika Rekonkero en Orienta Eŭropo » de Nina Sankari (Asocio Kazimir Leszczynski, 
Pollando)
Debato kun la ĉeestantoj

Konkludo : « La Liberpenso organizita en la XXIa jarcento » de David Gozlan, ĝenerala 
sekretario de la Liberpenso, Francio. 

* * * 

7a internacia Kongreso de la AILP 
Parizon, la 21, 22, 23, 24ajn de septembro 2017 a

Provizora programo 
Jaŭdon la 21an de Septembro : Tutmonda tago de la Liberpenso 
6h30 posttagmeze : kunigado Skvaron Garibaldi - Parizo 
Programitaj intervenoj : Maria Mantello (Italio), Elbio Laxalte (Urugvajo), Pierre Gueguen (Francio) 

Vendredon la 22an de Septembro : 
Matenon : Plena sesio de la kongres-malfermo 
Prezidos : Christian Eyschen (Francio), Antonio Vergara (Ĉilio), Jean-Sébastien Pierre (Francio). 
Bonvenaj paroloj kaj enkondukaj raportoj pri la kampanjoj de la AILP 
o Max Wallace (Aŭstralio), 

o Keith P. Wood (Britio) 
o David Gozlan (Francio). 

Posttagmezon : Ĝenerala sesio pri la rajtoj de la virinoj 
Prezidos : Keith Porteous Wood (Britio), Monica Rodriguez (Ĉilio), Maria Mantello (Italio) 
o Maria Mantello : La virvirisma sindromo et le « feminicido » 
o Interveno pri la Familia plano 
o Nina Sankari (Pollando) 
o Babu Gogineni (Hindio) 

o Hansi Brémond (Francio) – La defioj ĉirkaŭ la vestoj de la virinoj
Debato kun la ĉeestantoj 

Sabaton la 23an de Septembro : 



Matenon : Diskuto sekve de la tri enkondukaj raportoj 
Prezidos : David Rand (Kanado), David Silverman (Usono), Elbio Laxalte (Urugvajo) 

Enkondukoj al la diskuto : 
1. o David Rand – La Komunumismo, precipa minaco por la sekularismo en Kanado o 

Michael Nugent (Irlando) – La diskriminacioj kaj atencoj al la Homaj Rajtoj en Irlando 
2. o Paco Delgado (Hispanio) – La publikaj financoj de la religioj 
3. o Responsanto de la IBKA – La Disigo de la Eklezioj kaj de la Ŝtato 
4. o Léo Igwe (Niĝerio) – La publika financo de la pilgrimadoj en Niĝerio 
5. o Attila Jakab (Hungario) – La atencoj kontraŭ la sekulareco en Hungario 
6. o Elbio Laxalte – Demokrateco kaj atencoj kontraŭ la sekulareco en Urugvajo

Debato kun la ĉeestantoj  

Posttagmezon : Ĝenerala sesio pri la rajto digne morti 
Prezidos : Nina Sankari (Pollando), Albert Riba (Hispanio), Fernando Lozada (Argentino) 
o Jean-Luc Roméro (Francio)
o Reprezentanto de Exit Svisio (Svisio) 
o Jacqueline Herremans (Belgio) 

o Michael Nugent (Irlando) 
Debato kun la ĉeestantoj 

Aŭ : 
 
Vesperon : 
Promenado per riverŝipoj 
Bankedo de la kongresanoj 

Dimanĉon la 24an de Septembro : 
Matenon : Plena sesio pri la Defendo de la Scienco 
Prezidos : Pierre Galand (FHE), Fernando Lozada (Argentino), Paco Delgado (Hispanio), 
o Jean-Sébastien Pierre (Francio)
o Charles Suzanne (Belgio) 

o Gauthier N’Gumbu – La kreismaj mitoj kaj la Teorio de la Evoluo en Afriko 

o P Galland Debato kun la ĉeestantoj 


Tagmezon : Kunveno de la internacia konsilantaro, ĉambron Marc
Blondel en la sidejo de la FNLP 
Posttagmezon : Fermo de la kongreso 
Prezidos : Christian Eyschen (Francio), Roger Lepeix (Francio), Antonio Vergara (Ĉilio) 
Resumado de la debatoj dum la tri kampanjoj de la AILP, decodoj, fina deklaro de la kongreso,
fermo. 

Posttagmeza vizito de la laika Montmartre por tiuj kiuj tion deziras. 



* * *
– ENSKRIBILO –

Mi partoprenos la 7an Kongreson de la AILP – Parizon 

FAMILIA NOMO :…………………………… PERSONA NOMO :……………………………….. 

ADRESO :……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

LANDO : ………………………………… ASOCIO :……… ………………………………….. 

Retadreso : ……………………………………………………………………………………………… 

1/ Enskribo je la Kolokvo IRELP (je la limo de disponiblaj lokoj, antaŭ-enskribiĝo devigata) : 10€ 
por ĉiu partoprenanto. Nombro de personoj : …………….. 
2/ Enskribo je la Kongreso AILP (inkluzive la koston de enskribo, la sakon kun diversaj utilaj 
dokumentoj, la tradukojn de la kontribuaĵoj, la promenadon per river-ŝipo) 
2 elektebloj : 
□ Enskribo kun la frateca bankedo : 100€ por ĉiu partoprenanto. Nombro de personoj : …… 
□ Enskribo sen la frateca bankedo : 65€ por ĉiu partoprenanto. Nombro de personoj : …… 
Loĝado : proponata en tre agrabla loko kun skipo je via servo. La matenmanĝoj estas 
inkluzivitaj. Eblas vespermanĝi surloke (antaŭ-rezervado devigata). Eblas rezervi kromajn 
noktojn antaŭ aŭ post la kongreso. Tiukaze, bonvolu kontakti nin antaŭe. 
Unupersona dormoĉambro : 75€ por ĉiu nokto - Dupersona dormoĉambro : 110€ por ĉiu nokto

Indiku la nombron de personoj en la tabelĉeloj :
Nokto
de 20/09/17 
ĝis 21/09/17

Nokto
de 21/09/17 
ĝis 22/09/17

Nokto
de 22/09/17 
ĝis 23/09/17

Nokto
de 23/09/17 
ĝis 24/09/17

Nokto
de 24/09/17 
ĝis 25/09/17

Nokto

Vespermanĝo

Registriĝo per  retpoŝto al adreso : ailp.congres2017@orange.fr
Aliĝilo por poŝto : libera penso-AILP Kongreso 2017-10/12 Rue des Fossés-saint-
jacques-FR-75005 Paris-Francio
Pago per banka transporto : IBAN : 76 1820 6002 0665 0276 5558592 BIC : 
AGRIFRPP882
Pago per ĉeko al : FNLP AILP 2017


