Perscommuniqué

Standpunt van de Raad ten aanzien van het
Parlement van de religies – Brussel 2014
De Belgian Council of Religious Leaders werd officieel opgericht op 17 december 2009 in het
Federaal Parlement in aanwezigheid van Hare Majesteit Prinses Mathilde en politieke
prominenten.

1.

Basis voor werkzaamheden: het partnerschap

De Raad engageert zich op basis van een gemeenschappelijke en fundamentele verklaring:
“De verschillende religies en geestelijke stromingen in België stellen zich tot doel om de
sociale cohesie en een gemeenschappelijke vredesvisie te bevorderen. In wederzijds respect
voor hun verschillende geloofsdenkbeelden en tradities, en bewust van het feit dat ze een
verschillend geloof kunnen hebben doch tevens een gemeenschappelijke actie, wensen
ondergetekenden als verantwoordelijke leden van de verschillende tradities in hun
respectievelijke titels en hoedanigheden, de dialoog die leidt tot een gemeenschappelijk
engagement te bevorderen. De Belgian Council of Religious Leaders is onafhankelijk,
a-politiek, autonoom en werkt op basis van consensuele dialogen.”
De vertegenwoordigers van de verschillende religieuze en geestelijke stromingen,
vertegenwoordigd in de Belgian Council of Religious Leaders willen in goed wederzijds
vertrouwen en respect met elkaar in dialoog treden. Als belangrijkste objectief wil de Raad
hieraan een bijdrage leveren door te getuigen van de humane en spirituele waarden die haar
bezielen. Ze zal zich richten op ethische, morele en maatschappelijke onderwerpen van
gemeenschappelijk nut, door haar leden tot actie aan te zetten.”
Ondertekenaars op 17 december 2009 waren :
Godfried Danneels, katholieke kerk
Métropolite Panteleimon, orthodoxe kerk
Robert Innes, anglikaanse kerk
Guy Liagre, protestantse en evangelische gemeenschap
Francis Renneboog, protestantse en evangelische gemeenschap
Abdulaziz M. Al-Yahya, moslimgemeenschap
Semsettin Ugurlu, moslimgemeenschap
Ahmed Hany Mahfoud, moslimgemeenschap
Albert Guigui, joodse gemeenschap
Lama Karta, boeddhistische gemeenschap
Phra Suddhinanavides, boeddhistische gemeenschap
Frank De Waele, boeddhistische gemeenschap
Herman Janssens, hindou gemeenschap
Ramesh Mehta, Jaïn gemeenschap
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2.

De Raad zet zich voor actieve tolerantie en nam op 11 september 2010 een
officieel standpunt in, door middel van volgende verklaring :
“Gebaseerd op dit concept van actieve tolerantie, engageren wij ons als Belgian Council
of Religious Leaders om individueel en collectief dit engagement te vertalen in een
houding en daden van tolerantie, die veranderingen kunnen bewerken. In ons
onderwijs, onze prediking en in de uitoefening van onze verantwoordelijkheden, zullen
wij het accent leggen op wat in onze respectievelijke religies leidt tot aanvaarding en
wederzijds respect. Wij zullen ons duidelijk en publiek uitspreken tegen alles wat
intolerantie en discriminatie bevordert en zullen ervoor strijden, indien noodzakelijk.
We engageren ons alles te doen wat we kunnen om ons te verzetten tegen
redevoeringen of daden van haat. Dit, ongeacht het de vorm aanneemt van
antisemitisme, islamofobie of aanvallen tegen christenen of elke andere godsdienst. Wij
erkennen dat we een bijzondere verantwoordelijkheid hebben om op te treden,
wanneer men zulke daden religieus rechtvaardigt.”

3.

Standpunt van de Raad ten aanzien van het “Parlement voor de religies:
Brussel 2014”
De Belgian Council of Religious Leaders heeft kennis genomen van het privé-initiatief
om in 2014 in Brussel een “Parlement voor de religies” te organiseren.
Dit project heeft van bij het begin enthousiasme opgeroepen. Niettegenstaande, kreeg
de Raad, ondanks talrijke stappen in die zin, nooit een duidelijk antwoord op de
opgeworpen vragen naar de achtergrond van dit initiatief.
Ook betreurt de Raad het gebrek aan duidelijkheid over de deelname van sommige
personen in het aanvankelijk organiserend comité en de financiering en de procedure
die in strijd lijkt te zijn met de verhoopte doelstellingen. Om deze redenen heeft de
Belgian Council of Religious Leaders besloten om zich als raad niet te engageren in het
organiserend comité.
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