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IARF Nederland wenst u prettige feestdagen en heel gelukkig 2020
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IARF is een ontmoetingsplaats voor hen die streven naar
de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en
naar het bevorderen van mensenrechten op dit gebied
IARF Nederland organiseert tenminste eenmaal per jaar een bijeenkomst,
de jaarvergadering. Eenmaal per jaar in december publiceert IARF Nederland een
Nieuwsbrief. Zowel de bijeenkomsten als de Nieuwsbrief zijn gratis voor leden.
Een lidmaatschap kost € 35 per jaar.
Vrijdag 24 april Jaarvergadering IARF Nederland, Bureau Remonstranten,
Nieuwe Gracht 27, Utrecht
Donderdag 16 mei Festival en viering van de Internationale Dag van het
Samenleven in Vrede in Amsterdam, Almere, Haarlem, Egmond, Arnhem en
Venlo
Donderdag 27 tot maandag 31 augustus 2020 De Vierjaarlijkse IARF-EME
(Europe and the Middle East) Conferentie in Boedapest, Hongarije
Bestuur IARF Nederland
- Tina Geels, voorzitter
- Bert Companjen, secretaris/penningmeester
- Marie Louise Dutilh, lid
Bezoek onze website http://iarfnederland.nl
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IARF
VIGILANCE OVER THE HUMAN RIGHT TO FREEDOM OF BELIEF
Bij de voorplaat: Het gebouw van het Hongaarse Parlement in Boedapest, gebouwd
in 1896, vermoedelijk het mooiste parlementsgebouw ter wereld. U bent van harte
uitgenodigd voor de IARF-EME conferentie in Boedapest eind augustus 2020.
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Van de redactie
Het was voor de Nederlandse Ledengroep een rustig jaar met de International
Council Meeting in Washington in 2018 achter de rug. Er waren geen grote
conferenties en ook geen grote uitgaven. Vanuit Tokyo is, na het aftreden van
Wytske Dijkstra als President van de IARF, een begin gemaakt met een nieuwe
doorstart internationaal. Een herziene constitutie hoort daarbij. De nieuwe president
Robert Ince informeert ook IARF Nederland hierover. Er is een bijdrage vanuit het
bestuur met betrekking tot de voortgang van IARF Nederland en er is een terugblik
op de algemene ledenvergadering van april van dit jaar. IARF Nederland doneerde
een bedrag aan AISA ter ondersteuning van de Internationale Dag van het
Samenleven op donderdag 16 mei 2020. Alaeddine Touhami praatte ons hierover
bij.
De ondersteuning van de Dag van de Dialoog in Delft is doorgeschoven naar 2020.
Er is een artikel van de Hungarian Unitarian Church. We ontvingen bericht van de
onthulling van een standbeeld voor Dávid Ferenc in Sfântu Gheorghe nog ter
gelegenheid van het 450 jarig jubileum van de Unitarische Kerk, dat vorig jaar in
grootse stijl gevierd werd. Sfântu Gheorghe, in het Hongaars Sepsiszentgyörgy en
het Duits Sankt Georgen, is de hoofdstad van de provincie Covasna. Het ligt in het
centrum van Roemenië en is onderdeel van het Szeklerland. We kijken verder uit
naar de vierjaarlijkse IARF-EME Conferentie die in de laatste week van augustus
van volgend jaar plaats vindt in Boedapest. Wytske Dijkstra geeft ons verder nog
nieuws over de activiteiten van IARF in Genève en Brussel.
Tina Geels
voorzitter IARF Nederland
Uit het Bestuur
Sinds de jaarvergadering op 12 april van dit jaar bestaat het bestuur van IARF
Nederland uit:
– Tina Geels, voorzitter
– Bert Companjen, penningmeester en secretaris a.i.
– Marie Louise Dutilh, bestuurslid.
Na afloop van de bestuurstermijn van Kees de Haas probeert dit bestuur de lopende
zaken bij te houden. Dat valt niet altijd mee. In voorkomende gevallen kan een
beroep gedaan worden op enkele actieve leden. Kees de Haas ondersteunt het
bestuur nog zoveel als mogelijk. Naast het verzorgen van de jaarlijkse Nieuwsbrief in
december wordt dit seizoen de aandacht gericht op de ondersteuning van activiteiten
van verwante organisaties. Ook de aanloop naar de Europese (EME-)conferentie
vraagt nu al aandacht, naast de contacten met de internationale organisatie van de
IARF.
Voor het komende jaar zal nog eenmaal, op initiatief van het Arminius Instituut, een
Hongaars-Roemeense Unitarische theologiestudent worden uitgenodigd om in het
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najaar 2020 mee te doen aan het Bridging Gaps uitwisselingsprogramma van de VU/
Protestants Theologische Universiteit (PThU). Het gaat om Lóránd Ilkei, als master
student verbonden aan het Protestantse Theologisch Instituut in Cluj-Napoca
(Kolozsvár), Roemenië. Tina Geels is contactpersoon. IARF Nederland zal een
bescheiden aanvullende financiële ondersteuning geven. Meer info over het Bridging
Gaps programma op: https://www.pthu.nl/ccbi/Projects

Algemene Ledenvergadering op vrijdag 12 april 2019 in Utrecht
Op vrijdag 12 april 2019 hield onze ledengroep haar jaarvergadering in het gebouw
van de Remonstrantse Broederschap in Utrecht. Aanwezig waren elf leden. Na de
goedkeuring van het verslag van de jaarvergadering 2018 werd vastgesteld, dat de
ledengroep op dit moment 38 betalende leden heeft. De overige agendapunten
werden vlot afgewerkt. De jaarverslagen 2018, algemeen en financieel, werden
goedgekeurd. Ook de begroting 2020 werd aangenomen. Gesuggereerd werd om
een digitale nieuwsbrief te maken, zodat de leden op de hoogte gehouden kunnen
worden van tussentijdse activiteiten. Tot lid van de kascommissie werden verkozen
Lucie Meijer en Wytske Dijkstra. Tina Geels werd als bestuurslid herkozen. Kees de
Haas was niet herkiesbaar omdat hij zijn termijnen volgemaakt heeft. Hij heeft zich
bereid verklaard het bestuur te blijven ondersteunen. Bij de informatie over verwante
organisaties werd met name aandacht geschonken aan AISA. Alaeddine Touhami
geeft rond 4 en 5 mei op scholen cirkelgroepen.
IARF Internationaal Nieuws: IARF in Genève en IARF in New York
Wytske Dijkstra (De Bilt)
IARF in Genève
De IARF heeft formeel vertegenwoordigers bij de Verenigde Naties in New York
en Genève. De afgelopen jaren heeft Betsy Darr, voormalig penningmeester
van de IARF International Council, zich ingespannen om de vacature, die was
ontstaan door het terugtreden en, later, het overlijden van Orlanda Brugnola, in
te vullen. Zij heeft iemand daartoe bereid gevonden, maar in hoeverre die de
functie ook waarneemt op plekken waar speciaal IARF vertegenwoordigd moet
zijn, is mij onbekend. Veel functionarissen (onder wie destijds John Taylor)
combineren functies en vertegenwoordigingen. Het maakt de post sterker en
vergroot hun invloed.
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Ondergetekende heeft de IARF tweemaal vertegenwoordigd (via een
internetverbinding) bij de UN NGO (Non-Governmental Organization) Committee on
Freedom of Religion or Belief in New York. In Genève is ook een NGO Committee
on Freedom of Religion or Belief. Het werkt als subcomité van het Special
Committee on Human Rights van de Conference on NGOs (CoNGO). Het streeft
naar de bevordering van de vrijheid van godsdienst en levensopvatting (belief) door
samenwerking met NGO’s als de IARF. Meer info: https://www.unforb.org/ Ook in
Wenen is er een kantoor van CoNGO.
De vergaderingen vonden plaats op 5 juli en 19 september. Vergaderen per internet
is niet ideaal, vooral niet als het merendeel van de deelnemers wel op één plaats bij
elkaar zit. Gelukkig weet voorzitster Michelle Mack Fiore, Secretary Committee
NGOs on FoRB, hiermee goed om te gaan en ziet ze kans om onze ‘live chats’ met

vragen als ‘wat gebeurt er nu?’ snel te beantwoorden. Lichaamstaal is beslist van
groot belang. ‘Warm bodies’ noemde Diether Gehrmann dat. ‘Warme lichamen,’
oftewel persoonlijke ontmoetingen, zijn essentieel, zeker op een plek als de
Verenigde Naties, waar de wandelgangen vaak belangrijker blijken dan de
vergaderzalen.
De vergadering op 5 september was voor een groot deel gewijd aan vernieuwing van
de website. Op het moment dat ik dit schrijf is de website ogenschijnlijk uit de lucht.
(Zie: http://ngocongo.org/). Er worden beslissingen genomen aangaande een open
en een gesloten deel. Elke ‘open’ website loopt gevaar overgenomen te worden door
beroepsactivisten die reclamemethodes gebruiken om door middel van spam de
berichten van andere, in hun ogen minder gewenste groepen als het ware uit te
vlakken. Recentelijk is dit op de Facebook site ‘Friends of IARF’ gebeurd door een
nep-account van een ‘christen activist’. Best lastig om zulke problemen te bespreken
in een vergadering waarbij ook een vertegenwoordiger van de Scientology
spreekrecht heeft, een groepering, die weinig transparant is met betrekking tot de
eigen methoden en doelstellingen. Besloten wordt om aankondigingen van
activiteiten te beperken tot het onderwerp, de tijd en de plaats en alleen
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aankondigingen van activiteiten van leden van CoNGO (de overkoepelende
Conference on NGOs) toe te staan.
Een mooi voorbeeld van het probleem
doet zich direct voor bij het volgende
agendapunt. Er wordt een ‘Ministerial
on Religious Freedom’ aangekondigd
in Washington, georganiseerd door
het Amerikaanse Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Verschillende aanwezigen blijken al geprobeerd te hebben om
er een uitnodiging voor te krijgen, maar zonder resultaat. Nodeloos te zeggen dat
een dergelijke aankondiging van een besloten bijeenkomst geen plek op deze
website verdient. Aardig detail is wel dat ‘onze eigen’ Arben Sulejmani, voorzitter van
de IARF lidgroepering de Bektashi Orde van Noord Macedonië, wèl toegang bleek te
hebben tot deze bijeenkomst, namelijk als assistent van ZH Hajji Dedebaba E.
Brahimaj, de internationale leider van de Bektashi Orde van Derwishen. Had IARF
op deze ‘ministerial’ een inbreng willen hebben (en het oor van de Amerikaanse
regering), dan had dat langs deze weg gekund. Zo werkt internationale politiek.
Een van de deelnemers nodigt partners uit voor een ‘side event’, een presentatie in
de wandelgangen, over de situatie in Polen, tijdens de zittingsdagen van het HRC in
september. Ik bied de hulp van IARF aan en koppel het verzoek aan onze
Nederlands-Poolse contacten van IARF secretaris Lukasz Liniewicz en ds. Jarek
Kubacki. De laatste gaat, sterk gedreven door zijn eigen bezorgdheid over de
politieke situatie in Polen, op zoek naar geschikte sprekers. Na uitgebreid voorwerk
kunnen wij een concreet voorstel overbrengen aan de beoogde partner uit het NGO
(Non-Governmental Organization) Committee on Freedom of Religion or Belief.
Behalve een ontvangstbevestiging horen wij lange tijd niets.
De vergadering van 19 september was ten dele gewijd aan de implementatie van het
bovenstaande. Er werd informeel verslag gedaan van de ‘ministerial’ en er werd
informatie uitgewisseld met betrekking tot de op handen zijnde sessie van de Human
Rights Committee (HRC) van de Verenigde Naties. Onder het HRC vallen onze
overlegorganen en onze groepen. Onze activiteiten worden dan ook grotendeels
belegd tijdens de zittingsdagen van het HRC, die drie maal per jaar gedurende
enkele weken plaats vinden. Dan zijn alle relevante diplomaten aanwezig en alle
lobbygroepen vertegenwoordigd ‘op de werkvloer’. Bij navraag naar een ‘side event’
over Polen, krijg ik als antwoord dat deze zal plaatsvinden. Ik mag zelf invullen:
zonder ons, dus. Ook dat is internationale politiek.
Internationale politiek is niet ieders ‘cup of tea’ (zoals onze westerburen het
uitdrukken). Wie graag snel resultaten wil zien is niet op zijn plaats bij de Verenigde
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Naties. Toch is ons werk daar onmisbaar. We kunnen ons allemaal een voorstelling
maken van groepen, die graag vrij spel zouden hebben, ook juist, als het gaat om
indoctrinatie en inkapseling van vrije geesten. We kunnen ons ook heel goed
voorstellen, hoe de wereld er uit zou zien als zulke groepen ongebreideld hun gang
zouden kunnen gaan. Sterker nog, op veel plekken in de wereld is dit het geval. Laat
ons daarom een lichtend baken blijven voor hen, die op zulke plekken leven en
snakken naar de vrijheid. Ook nu. Juist nu.
Join the CoNGO!
De IARF in Brussel: ENORB
ENORB, European Network on Religion and Belief, is
één van de 12.000 lobbygroepen in het Europese
Parlement. Het kent lidgroeperingen, waaronder de
IARF. Het is tot voor kort vooral sociaalmaatschappelijk actief geweest, gericht op politieke
verandering vanuit de basis. IARF-EME heeft zich
hierbij aangesloten. De oprichters kwamen voornamelijk uit het Verenigd
Koninkrijk en stonden onder leiding van Alan Murray. Al snel sloten zich
mensen uit andere delen van Europa aan die gewend waren om hun eigen
religies in dergelijke gremia te vertegenwoordigen. Onder de actieve
bestuursleden was ook Han Steijnebrugh, die een programmaonderdeel heeft
verzorgd op de IARF-EME Conferentie in Noord Macedonië.
Deze groep heeft gedurende enkele jaren conferenties georganiseerd en heeft met
minimale financiële middelen een programma in Oost-Europa gedraaid, dat
grotendeels was gericht op het bespreekbaar maken van inclusiviteit. In 2018 leek
het tij te keren. Er kwam subsidie voor het aanstellen van twee parttime
medewerkers, een bureaumanager en een secretarieel medewerker. De eerste,
Kahina Rabahi, heeft op de ALV van 2019 verslag gedaan van een gedegen
onderzoek naar de samenstelling en het beleid van ENORB. Er is op die vergadering
ook een nieuw beleidsplan gepresenteerd. Daarnaast heeft er een ingrijpende
bestuurswisseling plaatsgehad. Onder het nieuwe, veel grotere en jongere bestuur
zal misschien een andere wind gaan waaien. De nieuwe bestuursleden komen voort
uit de lidgroeperingen en lijken meer gericht op het vertegenwoordigen van de
doelstellingen en belangen van hun eigen groep dan op het uitdragen van het
gemeenschappelijke ideaal van inclusiviteit en gelijkberechtiging in geloofszaken.
Omdat er al geruime tijd geen update van de website heeft plaatsgevonden kan ik
niet nagaan in hoeverre deze inschatting juist is.
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De stukken die werden gepresenteerd op de vergadering met uitzondering van het
bovenstaande onderzoeksrapport, zijn op te vragen bij de organisatie of middels een
e-mail naar wytskedijkstra@telfort.nl. Het betreft ENORB Methodology and code of
conduct alsmede Structure and Membership policy, en twee documenten betreffende
klachtenprocedure en bescherming van personeel. ENORB biedt een uitstekend
platform voor hen, die zich bij het Europees Parlement willen gaan inzetten voor de
doelstellingen van IARF. Daar kan men leren om doelen nauwkeuriger, en meer
toegesneden op de politieke omstandigheden van de dag, te formuleren, waarna het
mogelijk wordt om coalities te vormen. Met 12.000 groepen is dat geen luxe, maar
een noodzaak! Meer info over ENORB op http://enorb.eu
Een nieuw bestuur voor IARF-EME
Lucie Meijer
Het regionale IARF bestuur van de Regio Europa-Midden Oosten (IARF-EME)
bestaat nu uit:
Pascal Shilling, Duitsland (voorzitter)
László Major, Roemenië (secretaris)
Lucie Meijer, Nederland (penningmeester)
Leden van het internationale hoofdbestuur (Council) uit de regio Europa/Midden
Oosten worden uitgenodigd voor de (online) bestuursvergaderingen. Dat zijn:
Robert Ince, UK (IARF President), Kinga Réka Székely, Roemenië en Rabbi Bob
Carroll, Israël
De eerstvolgende vierjaarlijkse IARF EME Conferentie vindt plaats in Boedapest
van donderdag 27 tot maandag 31 Augustus 2020. Het thema ligt op het terrein
van de godsdienstvrijheid en de mensenrechten. Dit wordt nog verder uitgewerkt.
Naast sprekers zijn ook bezoeken aan plaatselijke gemeenten gepland. Er wordt
gepoogd ook de joodse en moslimgemeenschap een plaats in het programma te
geven. De organisatie ter plekke is in handen van Dr Ilona Szent-Iványi, Unitarisch
predikant en o.a. sinds 2002 voorzitter van HIA, de Hungarian Interchurch Aid. Zij
was van 2001 tot 2006 IARF staflid voor Europa & Midden Oosten in Oxford. Enkele
leden zullen zich nog het IARF Congres herinneren dat in 2002 in Budapest
gehouden werd. Ook daar was Ilona actief bij betrokken. Nadere informatie volgt.
Het Huis van Vrede. Een terugblik en een vooruitblik
Alaeddine Touhami
Het Huis van Vrede aan de Amsterdamweg 1b in Almere is nu al bijna vier jaar
actief. Sinds juni 2016 heeft het Huis van Vrede met verschillende partners en
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vrijwilligers geprobeerd positieve en constructieve impulsen in de
samenleving te lanceren met het doel een duurzame cultuur van vrede op te
bouwen met elkaar. Het blijft altijd zoeken. Zitten we bij de essentie? Hoe
kunnen we onze initiatieven verrijken met de deelname en betrokkenheid van
anderen in de samenleving? En natuurlijk: hoe bereiken we de jongeren?
Wie het geheime recept ontdekt hoe jongeren te bereiken kan zich gelukkig rekenen.
In een tijd waarin er meer afleiding dan ooit is door alle technologische en materiële
welvaart is het al lastig om jezelf te bereiken, laat staan jongeren. Alsnog blijft het
een belangrijke missie voor iedere samenleving of gemeenschap die universele
waarden en menselijke deugden wil doorgeven van generatie op generatie.

Het Huis van de Vrede, Amsterdamweg 1b in Almere

Niet alleen is het belangrijk de jongeren te bereiken omdat ze zogezegd de
‘toekomst’ zijn, maar blijft het streven hen te bereiken een revitaliserende middel
waarmee de boodschap van vrede toekomstbestendig gemaakt wordt. Ook worden
we zo uitgenodigd de hedendaagse en toekomstige uitdagingen te beantwoorden
vanuit die tijdloze wijsheid die ons door de vele spirituele tradities, religies en
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levensbeschouwingen is aangeboden. De verleiding is vaak groot voor mensen die
geïnspireerd zijn door een traditie om zich voldaan terug te trekken en vanuit ‘nobele
en wijze hoogten’ naar de wereld te kijken. Jongeren bereiken wordt dus een
constante inspanning om telkens de essentie en de zin van een initiatief/project te
zoeken en deze te vertalen naar het hier en nu.
We hebben sinds 2016 ruim 130 conferenties, workshops, festivals, lezingen,
kunstzinnige en culturele presentaties, trainingen, interreligieuze vieringen en
bijeenkomsten, symposia en spirituele bijeenkomsten georganiseerd, gefaciliteerd en
geïnitieerd. Dit was niet mogelijk geweest zonder de welwillendheid en hulp van
zoveel vrijwilligers, vrienden, kerken en andere organisaties. Dit is allemaal gedaan
met minimale financiële middelen afkomstig van contributies van de leden en
vrienden van het Huis van Vrede, en met maximale inzet van vrijwilligers. Hieronder
een aantal projecten en gebeurtenissen uitgelicht:
2016
Juni: De opening van het Huis van Vrede en de Werelddag van Dag van het
Samenleven in Vrede
Juli: Het begin van de nu 43-delige serie van de ‘Innerlijke Mens in het licht van de
Koran’. Deze bijeenkomst vindt sinds 2016
maandelijks plaats en brengt een intieme groep
mensen bijeen waarin wordt uitgewisseld middels de
cirkelwerking aan de hand van teksten van sjeik
Khaled Bentounès. Deelname is vrij toegankelijk
voor alle geïnteresseerden.
2017
Van januari tot juni: Kunstzinnige uitvoering Jong en Oud. Scholieren en senioren
van een nabije woongroep hebben samen een theatrale en muzikale uitvoering
opgezet en uitgevoerd om de banden tussen de verschillende generaties te
bevorderen.
Maart: Een internationale conferentie over ‘welke belemmeringen en uitdagingen er
zijn die vrede in de weg staan’ met de Assistant-Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties Dr. Adama Dieng, oprichter van de Internationale Dag van het
Samen Leven in Vrede sjeik Khaled Bentounès en vredesactivist en Indiase schrijver
Sri M van The Satsang Foundation in Bangalore, India.
September: De Internationale Dag van het Samenleven in Vrede met een festival
en panelgesprekken waaraan diverse jongerenleiders, religieuze leiders,
intellectuelen en journalisten hebben deelgenomen. De gesprekken stonden in het
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teken van een aantal duurzame doelstellingen van de VN. Ook is de prijs voor de
Cultuur van Vrede uitgereikt aan het online journalistiek platform ‘de Correspondent’.
December: Op 8 december 2017 riepen alle 193 VN-lidstaten 16 mei unaniem uit tot
Internationale Dag van het Samenleven in Vrede (Resolutie: A/72-130)
2018
Maart: Een cirkelwerking waarin zeven deelnemende politieke partijen voor de
gemeenteraadsverkiezingen in Almere zichzelf presenteerden en hun visies
uitwisselden op een beter samen leven in Almere. Het verschil met andere
verkiezingsdebatten was dat er geen tweestrijd was, maar een uitwisseling van
ideeën
April: De tweede Interreligieuze paasviering samen met de PopUp kerk van ds
Rikko Voorberg. Meer Info over de PopUp Kerk: https://popupkerk.nl/
Mei: De eerste officiële Internationale Dag van het Samen Leven in Vrede met meer
dan tweehonderd scholieren van het Amsterdamse IJburg college. Cirkelwerking
trainingen waren verdeeld over meerdere dagen met als slotbijeenkomst
presentaties en uitwisselingen in debatcentrum deBalie te Amsterdam.
November: Hamza Zeid Kailani Forum voor het samen leven in vrede, symposium
in het teken van onderwijs van vrede georganiseerd in samenwerking met Stichting
Trialoog. Een sociale en duurzame economie van vrede, een conferentie- debat met
duurzaamheids econoom en internationaal entrepreneur Gunter Pauli en sjeik
Khaled Bentounès. Georganiseerd in Pakhuis de Zwijger samen met ‘Our New
Economy’ van Platform DSE, platform voor de Grote Transitie naar een Duurzame
en Solidaire Economie. (https://platformdse.org)
December: We ontvingen De Nationale Denktank in het Huis van Vrede, in
aanwezigheid van Gunter Pauli en sjeik Bentounès. Men legde ons hun
Tienpuntenplan voor voor een circulaire economie en men vroeg ons om feedback
alvorens een week later het plan aan nationale hoogwaardigheidsbekleders en
stakeholders te presenteren. (https://nationale-denktank.nl)
2019
April: Derde Interreligieuze Paasviering samen met de PopUp Kerk van ds Rikko
Voorberg
Mei: Opening Tentoonstelling ‘die Weisse Rose’ in het Huis van Vrede in
samenwerking met het Goudse Vredesmuseum en het Berlijnse Anti-Kriegs Museum
en de Friedensbibliothek.
11

16 mei Viering en festival Dag van het Samenleven in Vrede in Egmond-Binnen bij
het Lioba Klooster, georganiseerd in samenwerking met het Amanifonds en de Lioba
School voor Vrede. Info: http://www.schoolvoorvrede.nl/.
16 mei Cirkelwerking-workshops voor 42 scholieren bij de International School
Almere
16 mei New Holland Festival in Almere Haven met expositie, duurzame modeshow,
toespraken en theatervoorstelling van het Jeugdtheater Almere georganiseerd door
artiest en theatermaker Nick Teunissen.
28 mei Hemelvaart en Ramadanspecial: Interreligieuze viering en gezamenlijke Iftar
September: Op 21 september bezoeken meer dan 150
pelgrims en vertegenwoordigers van diverse organisaties
het Huis van Vrede. Er zijn uitwisselingen en presentaties.
Tentoonstelling kalligrafie in Haarlem.
November: Het Tweede Hamza Zeid Kailani Forum voor
het Samen Leven in Vrede met een onderwijssymposium
waar onderwijskundigen, pedagogen, wetenschappers en
leraren aan deelnamen ter bevordering van een pedagogiek
van vrede. Georganiseerd in samenwerking met Stichting
Trialoog (http://www.stichting-trialoog.nl/)

2020
We beseffen dat elke duurzame vrede begint met de opvoeding en in het onderwijs.
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Het jaar 2020 staat daarom weer in het teken daarvan met als hoogtepunt een
Onderwijssymposium. Hieronder enkele vooruitblikken:
– De vierde Interreligieuze Paasviering
– Donderdag 16 mei Festival en Viering van de Internationale Dag van het
Samenleven in Vrede in Amsterdam, Almere, Haarlem, Egmond, Arnhem en Venlo
– Ramadan Iftar Open Avond
– Onderwijssymposium over de Opvoeding van de Cultuur van Vrede in septembernovember. Ook uw bijdrage is meer dan welkom!
Een standbeeld voor Ferenc Dávid in Sfântu Gheorghe, Roemenië
Tina Geels
Op 21 september van dit jaar werd een
standbeeld van Ferenc Dávid onthuld. Hij is
de stichter van de HUC, Hungarian Unitarian
Church, in 1568 na het sluiten van het Edict
van Torda, waarin het recht op
godsdienstvrijheid werd vastgelegd. HUC is
de nieuwe naam voor de Unitarische Kerk
van Transsylvanië. In 2012 fuseerde deze
met de Unitarische Kerk van Hongarije. Het
standbeeld is ontworpen en gemaakt door
de beeldhouwer István Harmath. Het beeld
werd onder grote belangstelling onthuld door
Ferenc Bálint, bisschop van de HUC, samen
met de burgemeester van de stad Arpád
Antal. Het stand-beeld staat in het park pal
voor de nieuwe Unitarische kerk in het
centrum van Sepsiszentgyörgy - Sfântu
Gheorghe in Roemenië. Deze unitarische
gemeente van deze stad is al vele jaren een
partnercontact van de Remonstrantse
Geertekerk gemeente in Utrecht. De
plaatsing van dit opmerkelijke standbeeld
hoort nog bij de festiviteiten rond het 450
jarig bestaan van de HUC, waar we
aandacht aan hebben besteed in
Nieuwsbrief 53 van 2018. Met dank aan
Agnes Peterfi voor de informatie en de foto.
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IARF International Council (2018-2022): Vision Statement
Een internationale raad van elf leden wordt om de vier jaar gekozen door
afgevaardigden van de lidorganisaties en de nationale IARF organisaties
(‘chapters’) in de Algemene Vergadering van ons vierjaarlijkse Wereldcongres.
De Raad komt jaarlijks bijeen om het werk van de organisatie te begeleiden.
Op bestuurlijk niveau initiëren en ondersteunen regionale coördinatoren
regionale en lokale projecten, terwijl het Internationaal Secretariaat toezicht
houdt op de vrijheid van godsdienst en wereldwijde programma's beheert.
Onze visie voor de toekomst
De nieuwe Internationale Raad, die in Tokio bijeengekomen is, wil haar visie op
de toekomst van de IARF met u delen. De IARF is een organisatie aan de basis
waar we het werk van individuen voor de vrijheid van godsdienst willen
bevorderen en ondersteunen. Wij willen de persoonlijke inzet voor actie bij
iedereen stimuleren.
Wij zijn trots op onze geschiedenis als 's werelds oudste internationale interreligieuze
organisatie. Wij willen onze diepe dankbaarheid betuigen aan hen die de afgelopen
eeuw zo veel hebben bijgedragen aan ons werk. Wij zullen altijd de positie van ieder
individu en de tradities van onze leden en geloofsgroepen wereldwijd respecteren.
Daarom moedigen wij al onze leden aan om samen te werken aan de volgende
doelstellingen:
1.
Minderheidsreligies
Het is van fundamenteel belang voor de doelstellingen van het IARF dat we leden
van religies steunen die een onderdrukte minderheid in de eigen samenleving zijn
geworden. Daarom willen wij gegevens over mensen in dergelijke situaties
verzamelen en bijhouden en vervolgens maatregelen nemen om aan hun behoeften
tegemoet te komen.
2. Jeugd
De jongeren van de wereld zullen de leiders van morgen zijn. Dus is het belangrijk
dat zij worden geholpen om de verantwoordelijkheden te begrijpen die wij allen in de
samenleving hebben om andere godsdiensten en de mensheid in het algemeen te
respecteren. Om dit doel te bereiken erkennen we de grote voordelen van culturele
uitwisselingen en de noodzaak om jonge mensen op te leiden tot voorvechters van
mensenrechten en vrede. We zullen het RFYN-netwerk over de hele wereld
uitbreiden en jonge mensen aanmoedigen om op alle niveaus aan het werk van de
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IARF deel te nemen.
3. Mensenrechten en verantwoordelijkheden
Het is ons fundamentele doel om de godsdienstvrijheid te beschermen zoals
beschreven in artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
en we moeten ons bewust worden van de plichten en verantwoordelijkheden die dit
met zich meebrengt. We moeten voorvechters worden van dit mensenrecht. Dit is de
reis van een mens naar het mens-zijn.
4. De Verenigde Naties en de EU
We hebben al de mogelijkheid gekregen van een vertegenwoordiging bij de
Verenigde Naties in New York en in Genève en bij het Europees Parlement in
Brussel. We hebben deze kansen onvoldoende aangegrepen en daar moet
verandering in komen. Hoewel IARF International nu niet in staat is om financiële
steun te verlenen, verwachten wij wel dat IARF-EME en het US Chapter het
voortouw nemen om ervoor te zorgen dat we deze kansen maximaal benutten en
een bijdrage leveren aan dit werk van de IARF in de geest van onze visie en onder
leiding van de Internationale Raad.
5. Samenwerking met andere organisaties en religieuze leiders
We moeten werkrelaties creëren en onderhouden met andere organisaties die onze
doelstellingen op bepaalde gebieden delen en we zullen ernaar streven om met hen
als partners te werken waar dat passend is. We willen ook een dialoog tot stand
brengen en onderhouden met religieuze leiders die nog geen lid zijn van de IARF.
– Vredescommissie
Wij steunen de IARF-vredescommissie en kijken uit naar informatie over hun
plannen voor komende activiteiten.
– Interreligieuze dialoog
Of de interreligieuze dialoog deel uitmaakt van onze rol bij de verdediging van de
godsdienstvrijheid is nog niet duidelijk en wij willen hierover verder nadenken. Graag
luisteren wij naar de gedachten hierover van onze ledenorganisaties voordat wij ons
inzetten voor verdere activiteiten op dit terrein.
– Fundamentalisme
Fundamentalisme is een belangrijke bron van conflict in de wereld, die wij met grote
bezorgdheid bekijken. Op dit moment zijn wij echter van mening dat andere
organisaties beter in staat zijn om deze kwestie aan te pakken en daarom is dit geen
kwestie waarvoor we onze middelen moeten gebruiken. We willen echter wel actief
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de stem van de liberale islam steunen.
– Communicatie
Wij zijn ons er terdege van bewust dat de communicatie tussen de Internationale
Raad en onze ledenorganisaties en onze individuele leden moet worden verbeterd
om onze visie te kunnen verwezenlijken. We zullen al onze activiteiten moeten
coördineren en elkaar moeten informeren over onze plannen en onze resultaten. We
verwachten dat we binnen drie maanden een volledig nieuwe website lanceren die
hopelijk ook verbonden zal zijn met de websites van onze ledenorganisaties. We
roepen onze leden dringend op inhoud voor de nieuwe website te sturen.
Wat we willen van onze leden
Wij, leden van de Internationale Raad, zijn het erover eens dat dit de juiste weg is
voor het IARF en we hopen dat u het IARF op deze manier zult steunen. Wij zullen
echter ook openstaan voor nieuwe ideeën en gedachten van onze leden. Wij vragen
regionale organisaties en nationale afdelingen plannen op te stellen om ten minste
een van deze doelstellingen te verwezenlijken en hun plannen daarvoor met de
Internationale Raad te delen. Wij verwachten dat al onze plannen zullen worden
uitgevoerd met respect voor de individuele autonomie en het milieu, de wereld
waarin wij leven. Wij hebben tenslotte nog een mededeling aan onze leden. De
afgelopen jaren heeft de Internationale Organisatie veel initiatieven ondersteund en
waardevolle activiteiten gesubsidieerd uit de inkomsten van de verkoop van een deel
van onze investeringen. Dit kunnen we echter helaas niet langer meer volhouden.
IARF - VIGILANCE OVER THE HUMAN RIGHT TO FREEDOM OF BELIEF
De IARF strijdt voor het fundamentele recht op godsdienstvrijheid en bevordert
begrip en respect tussen mensen uit verschillende godsdienstige tradities. IARF telt
73 lidorganisaties in 26 landen, die meer dan 20 verschillende talen spreken en die
geloofstradities vertegenwoordigen uit vier werelddelen. Voor een overzicht, zie:
https://iarf.net/members/
IARF Nederland Secretariaat: Heijenoordseweg 54, 6813 GB Arnhem
tel: 026 3516961. Website: http://www.iarfnederland.nl/
Wordt lid! Maak € 35 (of meer) over op rekening NL24 INGB 0000 0096 76 t.n.v.
Nederlandse Ledengroep - IARF, Arnhem. Uw giften zijn van harte welkom.
IARF Nederland heeft ANBI status en uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.
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