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YARIM is een innovatief project gecoördineerd door de 
IRTS Hauts-de-France en brengt 6 partners uit 6 Europese 
landen samen met de ambitie om innovatieve oplossin-
gen te ontwikkelen voor maatschappelijk werkers in de 
preventie van gewelddadige radicaliseringsfenomenen 
en meer in het algemeen om rekening te houden met 
het religieuze fenomeen met jeugd die ze begeleiden.

Radicaliseringsprocessen die tot gewelddadig ex-
tremisme leiden, zijn in heel Europa al enkele jaren 
in opkomst en treffen vooral jongeren tussen 13 en 
30. Radicalisering is een dynamisch en niet-lineair 
proces. Het is gebaseerd op een combinatie van 
wereldwijde, sociologische en politieke factoren, 
waarin ideologische en psychologische aspecten 
zijn geïntegreerd. Over het algemeen brengt ge-
welddadige radicalisering de toekomst en het wel-
zijn van de jeugd in gevaar.

In het kader van YARIM nodigen we maatschappe-
lijk werkers uit om de interconvictieve dialoog te 
gebruiken als ondersteuning voor hun interventie 
in de jeugd die zij begeleiden.

De interconvictieve dialoog is voor degenen die ver-
wijzen naar of zich houden aan een religie, maar ook 
voor atheïsten of agnostici. De interconvictieve dia-
loog bevordert de ontmoeting tussen mensen met 
vergelijkbare en verschillende overtuigingen, waar-
door het mogelijk wordt om de ontvangst van anders-
zijn te versterken en zo de mensheid te winnen.

Waarom maatschappelijk werkers aanmoedigen 
om de interconvictieve dialoog met de jeugd te be-
vorderen?

Verenigingen, sociale- of recreatiecentra, vakantie- 
en opleidingscentra zijn plaatsen van sociale mixiteit 
waar kinderen en jongeren uit verschillende sociale 
achtergronden en culturen elkaar ontmoeten. Als 
zodanig zijn ze bevoorrechte plaatsen om te leren, 
omdat onvermijdelijk tijdens activiteiten, situaties 
van misverstand, oppositie, conflict of zelfs confron-
tatie optreden. Maatschappelijk werkers moeten hun 
interventiemethoden met jongeren verrijken om de 
voorwaarden te scheppen voor een positieve dialoog 
(vooral over religieuze aangelegenheden), om tegen-

Radicaliseringsprocessen 
die tot gewelddadig 
extremisme leiden, zijn in 
heel Europa al enkele jaren 
in opkomst en treffen vooral 
jongeren tussen 13 en 30

“
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verhalen te brengen bij de inschepingsinitiatieven en 
totalitaire ideologieën.

Jeugdwerk kan een rol spelen om jongeren in staat 
te stellen actieve burgers te zijn en hen te bescher-
men tegen extremistische ideologieën die tot geweld 
kunnen leiden. Maatschappelijk werkers moeten het 
vermogen verwerven om haken bij jongeren op te 
wekken en het vermogen hebben om religieuze fe-
nomenen aan te raken in hun sociale bemiddelings-
praktijken. Religie is een universum van betekenis en 
is een persoonlijke bron waarmee sommige jongeren 
sociale vernietiging kunnen weerstaan. Het roept 
emoties, overtuigingen en hoop op. In veel landen 
zijn maatschappelijk werkers van mening dat religieu-
ze fenomenen buiten het bereik van hun interventie 
moet worden gehouden (in naam van neutraliteit, 
secularisme of in naam van de rede). Dit gat leidt tot 
een fenomeen van dubbele slachtofferschap, zelf een 
factor van het verhogen van de stigmatisering die 
jongeren ervaren. We observeren vervolgens situa-
ties van kruisstigmatisering, een proces dat leidt tot 
fragmentatie en geweld. Deze boosheid/wrokproces-
sen zijn geïdentificeerd in gewelddadige radicalisa-
tieroutes. In deze context nodigt het YARIM-project 
uit tot een overgang van «dubbele slachtofferschap 
naar dubbele erkenning» door te vertrouwen op dia-
loog en actief luisteren. Maatschappelijk werkers, die 
jongeren begeleiden die vaak geconfronteerd worden 

met sociale en economische moeilijkheden, en die 
het risico lopen te worden uitgesloten, moeten wor-
den opgeleid om ruimte te bieden voor een intercon-
victieve dialoog. De dynamiek van YARIM gaat over 
het ondersteunen van jongeren in een democratisch 
proces, open voor acceptatie van anderen en diver-
siteit.

De gids is bedoeld voor maatschappelijk werkers, 
maatschappelijke actoren en politici. Het verzamelt 
goede praktijken die hen kunnen helpen bij het 
plaatsen van hulpmiddelen om de interreligieuze 
dialoog tussen jongeren te stimuleren. De gids be-
gint met een eerste deel over het wetgevingskader 
van de Europese Unie dat herinnert aan de vrijheid 
van geloof en eredienst en verwijst vervolgens naar 
het wetgevingskader van elk YARIM-partnerland. 
Het gaat verder met een inventaris van veroordelin-
gen uit elk van de 6 landen. Het eerste deel eindigt 
met de resultaten van de benchmarking in het kader 
van het YARIM-project. Het tweede deel introdu-
ceert de 5 best practices die door de partners zijn 
geïdentificeerd. De gids wordt afgesloten met aan-
bevelingen, suggesties en tips voor maatschappelijk 
werkers en een oproep tot bewustwording en mobi-
lisatie van politieke machten.

De dynamiek van YARIM gaat 
over het ondersteunen van 
jongeren in een democratisch 
proces, open voor acceptatie van 
anderen en diversiteit

“
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EUROPEES WETTELIJK KADER

Het belangrijkste internationale instrument voor 
de bescherming van de rechten van kinderen is het 
VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (UNCRC), 
ingediend door de VN-commissie bij de Algemene Ver-
gadering in maart 1989, aangenomen en opengesteld 
voor handtekeningen in november van hetzelfde jaar .

Art. 30 van het verdrag stelt dat kinderen het recht 
hebben om zijn eigen cultuur te beschermen, zelfs als 
hij / zij deel uitmaakt van een minderheidsgroep:

“In die staten waar etnische, religieuze of taalkun-
dige minderheden of personen van inheemse afkomst 
bestaan, zal een kind dat tot een dergelijke minder-
heid behoort of die inheems is niet het recht worden 
ontzegd om, in gemeenschap met andere leden van 
zijn of haar groep, te genieten zijn of haar eigen cul-
tuur, om zijn of haar eigen religie te belijden en uit te 
oefenen, of om zijn of haar eigen taal te gebruiken. ”

Wat het Europese kader betreft, is het “Europees Ver-
drag voor de rechten van de mens” (EVRM) het pol-
itieke instrument om de mensenrechten te bescher-
men. EVRM werd opgesteld door de Raad van Europa 
in november 1950 en trad in werking op 3 september 
1953.

Art. 9 van het EVRM stelt het recht op vrijheid van 
gedachte, geweten en godsdienst. De tekst is relevant 
omdat deze bevestigt dat:

1Iedereen heeft recht op vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst; dit recht omvat vrijheid 
om zijn religie of overtuiging te veranderen en 

vrijheid, hetzij alleen of in gemeenschap met anderen 
en in het openbaar of privé, om zijn religie of overtu-
iging te manifesteren, in aanbidding, onderricht, prak-
tijk en naleving.

2De vrijheid om iemands religie of overtuigingen 
te uiten, is alleen onderworpen aan de wetteli-
jke beperkingen en is noodzakelijk in een de-

mocratische samenleving in het belang van de open-
bare veiligheid, voor de bescherming van de openbare 

orde, gezondheid of moraal, of voor de bescherming 
van de rechten en vrijheden van anderen.

Mensenrechten en hun bescherming waren niet het 
hoofddoel van de oprichting van de Europese Unie. 
Niettemin ondertekenden de EU-Commissie, het 
EU-Parlement en de ministerraad op 7 januari 2000 
en het Handvest van de grondrechten van de Eu-
ropese Unie (Nizza-charter), het eerste Europese in-
strument voor de bescherming van de mensenrecht-
en van EU-burgers. Het handvest trad in december 
2009 in werking volgens de Art. 6 van het Verdrag van 
Lissabon (grondwet van de EU, 13 december 2007).

Het handvest is innovatiever dan het vorige EU-instru-
ment voor de bescherming van de mensenrechten. In 
feite levert het Nizza Charter een bredere bijdrage 
dan EHCR, omdat het meer rechten omvat.

Hoofdstuk III -

Artikel 21 bepaalt het “recht van non-discriminatie 
op basis van bijvoorbeeld geslacht, ras of etnische 
afkomst”; terwijl Art. 22 verklaart dat “de Europese 
Unie de culturele, religieuze en taalkundige diversiteit 
respecteert”.

Art. 53 van het Handvest heeft de relatie tussen het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
en de EHCR vastgelegd. Artikel 53 bepaalt dat:

“Niets in dit Verdrag mag worden uitgelegd als beperk-
ing of afwijking van een van de mensenrechten en fun-
damentele vrijheden die kunnen worden gewaarborgd 
door de wetten van een Hoge Verdragsluitende Partij of 
een andere overeenkomst waarbij het partij is.”

Art. 6 onderafdeling 2 van het Verdrag van Lissabon 
vermeldt dat

“De Unie treedt toe tot het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fun-
damentele vrijheden. Een dergelijke toetreding heeft 
geen invloed op de bevoegdheden van de Unie zoals 
omschreven in de Verdragen «.
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PORTUGAL

FRANKRIJK

BELGIË

NEDERLAND

CATALONIË 
(SPANJE) ITALIË

Il principale riferimento 
internazionale in favore della 
protezione dei diritti dei minori è 
la Convenzione ONU sui diritti 
del’infanzia e dell’adolescenza

“
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JURIDISCH KADER IN ITALIË

Juridisch Italiaans kader
Het wettelijk kader is vastgelegd in twee bronnen: het 
constitutionele niveau en het regelgevende niveau, 
dat de uitvoerende uitvoering is van de artikelen in de 
Grondwet.
Wat betreft het recht op godsdienstvrijheid en het recht 
op cultuur, moet worden vastgesteld dat het ad hoc ont-
breekt regulering op normatief niveau. Daarom wordt 
de bescherming van dit recht aan sommige artikelen 
toevertrouwd van de Italiaanse grondwet en rechters 
zijn verantwoordelijk voor de verdediging via de inter-
pretatie van de wet. Voor het besproken onderwerp is 
het artikel n.3 van de Italiaanse grondwet belangrijk:
Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] 
e sono eguali davanti
Art. 3 “Alle burgers hebben dezelfde sociale waardigheid 
[zie XIV] en gelijk zijn voor de wet, zonder onderscheid van 
geslacht [zie Artikelen. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], van 
ras, van taal [zie art. 6], van religie [zie Artikelen. 8, 19], van 
politieke meningen [zie art. 22], van persoonlijke en soci-
ale omstandigheden. Het is de taak van de Republiek om 
obstakels van economische en sociale aard weg te nemen, 
die, door de vrijheid en gelijkheid van burgers te beperken, 
de volledige ontwikkeling van de menselijke persoon en de 
effectieve deelname van alle werknemers aan de politieke 
en economische organisatie belemmeren. sociale verant-
woordelijkheid van het land. “

Art. 3 “Alle burgers hebben gelijke sociale waardigheid 
en gelijke rechten voor de wet, zonder onderscheid naar 
geslacht, ras, taal, religie, politieke opinie, persoonlijke 
en sociale omstandigheden”
Dit artikel vermeldt de gelijkheid van alle mensen voor 
de Italiaanse wet en introduceert twee artikelen - arti-
kelen 8, 19 - die het recht op religie beschermen voor 
religieuze minderheden.
Art. 8 “Alle religieuze bekentenissen zijn even vrij voor 
de wet [zie Artikelen. 19, 20]. Andere religieuze deno-
minaties dan katholieken hebben het recht om zich te 
organiseren volgens hun eigen statuten, omdat ze niet in 
strijd zijn met het Italiaanse rechtssysteem. Hun betrek-
kingen met de staat zijn bij wet geregeld op basis van 
overeenkomsten met de relevante vertegenwoordigers.“
Art. 8 “Alle religieuze bekentenissen zijn voor de wet even 
vrij. Religieuze bekentenissen anders dan de katholieke, 
de beelden zijn niet in strijd met de Italiaanse wetgeving. 
“De staat van de respectieve vertegenwoordigers”
Art. 19 “Tutti hanno diritto di professare liberamente la 
propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o 
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato 
o in pubblico il culto, Purché non si tratti di riti contrari 
al buon kostuum.”
Art. 19 “Alle personen hebben het recht om hun eigen re-
ligieuze geloof in elke vorm, individueel of in associatie, 
vrijelijk te belijden en te verspreiden en te aanbidden in 

ITALIË
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privé of openbaar, op voorwaarde dat de religieuze riten 
niet in strijd zijn met de openbare moraal”
Hoewel ze erg op elkaar lijken, stellen de twee artikelen 
in werkelijkheid andere regels dan de Italiaanse staat. 
Wat religieuze minderheden betreft, art. 8 stelt dat de 
rechter niet kan erkennen dat wat volgens de funda-
mentele beginselen van het gehele Italiaanse rechtsstel-
sel niet geoorloofd is. Ondertussen, art. 19 staat alles 
toe wat niet uitdrukkelijk verboden is, met betrekking 
tot gelijkheid en grondrechten.
In Italië kunnen religieuze minderheden ‘de facto’ of 
‘erkend’ zijn. Een “erkende religie” heeft de civiele er-
kenning gekregen van het ministerie van Binnenland-
se Zaken en wordt “culto ammesso nello Stato (religie 
toegestaan   en geaccepteerd door in de Italiaanse rege-
ring)”, volgens de wet nr. 115 van 1929 “. Religieuze min-
derheden “de facto” kregen niet de erkenning.
De betrekkingen tussen de Italiaanse regering en re-
ligieuze minderheden worden beheerd via “Over-
eenkomst(en)”, die minderheden recht geven op een 
bepaald aantal voordelen. Om een   aanvraag voor een 
overeenkomst door te sturen, moeten religieuze min-
derheden eerder door het nationale recht worden 
aangemerkt als ‘erkende religieuze bekentenis’. Dankzij 
overeenkomsten krijgen ‘erkende religies’ een groter 
aantal rechten, b.v. het recht om te trouwen volgens ei-
gen godsdienstrituelen en de wettelijke erkenning van 

het huwelijk. Integendeel, religieuze minderheden ‘de 
facto’ hebben slechts een algemene vrijheid om hun re-
ligie te belijden, volgens de Art. 19.
In tegenstelling tot de meeste andere religieuze be-
kentenissen, heeft de islam niet de status van ‘erken-
de religie’ gekregen, omdat sommige principes niet in 
overeenstemming zijn met de Italiaanse wetgeving: een 
groot probleem is bijvoorbeeld het ontbreken van een 
associatieve vorm die duidelijk representatief is voor de 
meerderheid van Moslims in Italië.
Op 1 februari 2017 ondertekenden islamgemeen-
schappen en de Italiaanse regering echter het “Nati-
onaal pact voor een Italiaanse islam”, als een poging 
om de islam in overeenstemming te brengen met de 
Italiaanse principes. Dit document vormt een start-
punt in het legitimeringsproces (eerst informeel en 
vervolgens formeel) van de moslimreligie op nationaal 
niveau, en vertegenwoordigt een harmonisatie van de 
standpunten van de vijf islamitische juridische scholen. 
De belangrijkste punten van de overeenkomst zijn: • 
de Italiaanse regering zorgt voor een opleiding voor 
Imams, zodat zij de rol van bemiddelaar tussen Italië 
en de islamitische gemeenschap kunnen vervullen; • 
ondersteuning van een ‘nauwere’ islam en intercultu-
rele dialoog, b.v. door openbare toegang tot de moskee 
toe te staan; de namen van de imams openbaar maken; 
vertaling van preken in het Italiaans.

Hoewel ze erg op elkaar 
lijken, stellen de twee 
artikelen in werkelijkheid 
andere regels dan de 
Italiaanse staat

“
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HET WETTELIJK KADER IN FRANKRIJK

Het neutraliteitsbeginsel van de staat ten opzichte 
van religies is het resultaat van een lang historisch 
proces dat zijn startpunt vindt in de Franse revolutie.

De seculiere Franse staat, neutraal tussen alle culten, 
onafhankelijk van alle geestelijkheid, bevrijd van alle 
ideologische opvattingen, werd geleidelijk gebouwd.

Verschillende teksten waarin het wettelijk kader is 
vastgelegd, zijn vandaag van toepassing:

- VERKLARING VAN MENSELIJKE EN CIVICE RECHTEN 
uit 1789 bepaalt de basisprincipes door middel van 
artikelen 3 en 10:

. Art. 3. - “Het principe van elke soevereiniteit ligt pri-
mair in de natie. Geen rechtspersoon, geen enkele 
persoon mag een autoriteit uitoefenen die hier niet 
uitdrukkelijk van uitgaat ”

. Art. 10 - “Niemand mag worden gestoord vanwege 
zijn meningen, zelfs religieuze, zolang de uiting van 
dergelijke meningen de gevestigde wet en orde niet 
belemmert.”

- Het burgerlijk wetboek van 1804, vector van secula-
risatie, is nog steeds van kracht in Frankrijk. Het bur-
gerlijk wetboek brengt alle burgerlijke wetten samen 

die voor alle Fransen gelden. Het is gebaseerd op de 
gelijkheid van burgers voor de wet, zonder onder-
scheid van religie.

- De wet van 1905 over de scheiding van kerken en 
staat is fundamenteel. Het is een wet van pacificatie. 
Het introduceert het principe van secularisme. Secu-
larisme is een juridisch principe gebaseerd op drie 
basisprincipes:

. Vrijheid van geweten en mening

. Vrijheid van geloof

. Gelijkheid en non-discriminatie tussen burgers

. De scheiding van politieke en religieuze machten

Laï Th Het principe van secularisme garandeert alle 
burgers, ongeacht hun politieke, filosofische of religi-
euze overtuiging, de vrijheid om:

. Geloof of geloof niet,

. Beoefen of niet,

. Verander overtuigingen.

- De grondwet van 4 oktober 1958 is gebaseerd op 
het seculiere karakter van de Franse Republiek en 
bevestigt opnieuw de gewetensvrijheid in artikel 2, in 
deze bewoordingen:

FRANKRIJK
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“Frankrijk is een ondeelbare republiek, seculier, de-
mocratisch en sociaal. Het waarborgt gelijkheid voor 
de wet van alle burgers zonder onderscheid van her-
komst, ras of religie. Het respecteert alle overtuigin-
gen.

“Dit principe wordt weerspiegeld in de regels voor 
het werk:

- De arbeidswet garandeert de beginselen van gelijk-
heid en non-discriminatie:

Het non-discriminatiebeginsel is een kernaspect van 
het Franse arbeidsrecht. Het non-discriminatiebe-
ginsel heeft grondwettelijke waarde, krachtens de 
preambule van de grondwet van 1946 die discrimina-
tie verbiedt met betrekking tot criteria van geslacht, 
ras, overtuiging en vakbondsactiviteit, en van de hui-
dige grondwet van 1958 die een bepaling bevat vol-
gens waaraan “de natie gelijkheid voor de wet van alle 
burgers waarborgt, ongeacht hun etnische afkomst, 
ras of religie” (artikel 2 van de Franse grondwet).

De Franse arbeidswet bevat verschillende bepalingen 
over discriminatie, met name een bepaling die alle 
gronden van verboden discriminatie opsomt (artikel 
L.1132-1 en volgende).

“De openbare dienstverlening heeft een speciale 
status. Daarom verbieden de teksten Franse amb-
tenaren (of geassimileerd) om hun filosofische, 
religieuze of politieke overtuigingen te uiten in de 
uitoefening van hun functies, in overeenstemming 
met het neutraliteitsbeginsel. Deze neutraliteit is 
niet van toepassing op het publiek service gebrui-
kers Eén uitzondering: studenten van openbare 
scholen, middelbare scholen en middelbare scho-
len, in overeenstemming met de recente wet van 
15 maart 2004.

- “Wet # 2004-228 van 15 maart 2004, betreffende, 
als een toepassing van het principe van de scheiding 
van kerk en staat, het dragen van symbolen of gewa-
den die religieuze verbondenheid tonen in openbare 
basisscholen en middelbare scholen:

In sociaal werk bevestigt de wet van 2 januari 2002, 
die sociale actie en medisch-sociale actie vernieuwt, 
de rechten en vrijheden van de individuele gebruiker. 
Deze wet erkent het recht van begeleide personen 
om bij hun keuzes te worden gerespecteerd. De vrij-
heid van meningsuiting, religie en aanbidding wordt 
aldus bevestigd.

Het neutraliteitsbeginsel 
van de staat ten opzichte 
van religies is het resultaat 
van een lang historisch proces 
dat zijn startpunt vindt in de 
Franse revolutie

“
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HET WETTELIJK KADER IN CATALONIË (SPANJE)

CATALONIË
ESPANJE

Godsdienstvrijheid is een grondrecht verankerd in de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 
Het omvat vrijheid om religie of overtuiging te veran-
deren en de vrijheid, alleen of met anderen en in het 
openbaar of privé, om iemands religie of overtuiging 
te manifesteren door middel van onderwijs, praktijk, 
aanbidding en naleving.

In Catalonië wordt religieuze vrijheid gereguleerd 
door de Spaanse wet. De Spaanse grondwet stelt dat 
‘geen religie een staatskarakter zal hebben’ en dat 
‘de overheid rekening houdt met de religieuze over-
tuigingen van de Spaanse samenleving en bijgevolg 
passende samenwerkingsrelaties onderhoudt met de 
katholieke kerk en andere bekentenissen’. Alle discri-
minatie op grond van geboorte, ras, geslacht, religie, 
mening of enige andere persoonlijke of sociale situa-
tie of omstandigheid is ook verboden.

Dit grondwettelijk recht wordt geïmplementeerd 
door de wet op de godsdienstvrijheid die voorziet in 

overeenkomsten met religieuze godsdiensten. Spanje 
heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met 
katholieke, evangelische, joodse en islamitische reli-
gies via hun vertegenwoordigers.

Het ministerie van Justitie beheert het register van 
religieuze entiteiten dat de rechtspersoonlijkheid 
erkent van entiteiten met religieuze doeleinden. Het 
heeft ook de Adviesraad voor Godsdienstvrijheid op-
gericht die problemen bij de uitvoering van de wet 
oplost.

Volgens artikel 161 van het Statuut van de Autonomie 
van Catalonië (2006), heeft de Generalitat exclusieve 
macht over religieuze entiteiten die hun activiteiten 
in Catalonië uitoefenen. Van Catalonië in 2009 met 
drie doelstellingen: de uitoefening van het recht op 
godsdienstvrijheid vergemakkelijken, lokale raden 
ondersteunen bij het garanderen van dit recht en zor-
gen voor adequate gezondheids- en veiligheidsom-
standigheden van de gebruikte gebouwen.
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“
Van Catalonië in 2009 met drie 
doelstellingen: de uitoefening van 
het recht op godsdienstvrijheid 
vergemakkelijken, lokale raden 
ondersteunen bij het garanderen 
van dit recht en zorgen voor 
adequate gezondheids- en 
veiligheidsomstandigheden van de 
gebruikte gebouwen.
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JURIDISCH KADER IN PORTUGAL

In het Portugese rechtssysteem wordt de vrijheid 
van bewustzijn, religie en aanbidding erkend in ar-
tikel 41 van de Grondwet, waarbij drie verschillende 
maar gerelateerde rechten worden ingewijd: “De 
vrijheid van geweten, godsdienst en vorm van aan-
bidding is onschendbaar” (Artikel 41 nr. 1). In die zin 
“mag niemand worden vervolgd, zijn rechten worden 
ontnomen of worden vrijgesteld van burgerlijke ver-
plichtingen of plichten vanwege zijn / haar overtuig-
ing of religieuze naleving” (artikel 41 nr. 2). Het prin-
cipe wordt herhaald met betrekking tot religie, met 
enorme praktische consequenties, in nee. 3: “Geen 
enkele autoriteit mag iemand ondervragen met be-
trekking tot zijn / haar overtuigingen of religieuze 
naleving, behalve om statistische gegevens te ver-
zamelen die niet individueel kunnen worden geïden-
tificeerd, noch kan iemand op enigerlei wijze worden 
bevooroordeeld wegens weigering te antwoorden”.

In verband met deze vrijheid is ook het gelijkheidsbe-
ginsel en het verbod op discriminatie op grond van re-
ligie, politieke ideologische overtuigingen (artikel 13): 
“Niemand mag bevoorrecht, bevoorrecht, bevooro-
ordeeld, beroofd van enig recht of vrijgesteld van eni-
ge plicht zijn om redenen van afkomst, geslacht, ras, 
taal, territorium van oorsprong, religie, politieke of 

ideologische overtuigingen, opleiding, economische 
situatie, sociale omstandigheden of seksuele geaard-
heid ”. Overeenkomstig de Portugese grondwet is 
een algemeen beginsel van non-discriminatie op ver-
schillende gronden, waaronder religie, vastgelegd en 
wordt actieve bevordering van gelijkheid als een fun-
damentele taak van de staat beschouwd. Deze bepal-
ingen moeten worden geïnterpreteerd overeenkom-
stig artikel 16: “1. De grondrechten in deze Grondwet 
sluiten geen andere grondrechten uit waarin de wet-
ten voorzien of die voortvloeien uit toepasselijke re-
gels van internationaal recht. 2. De bepalingen van 
deze Grondwet en van wetten met betrekking tot 
grondrechten worden geïnterpreteerd en geïnterpre-
teerd in overeenstemming met de Universele Verklar-
ing van de Rechten van de Mens. ”Onder de toepas-
selijke regels van internationaal recht zijn die van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Wet op religieuze vrijheid

Onder de voorwaarden van paragraaf c) van artikel 161 
van de Grondwet keurde de Vergadering van de Repub-
liek in 2001 de wet inzake religieuze vrijheid, nr. 16/2001, 
goed, die als principes van religieuze vrijheid erkent: 
vrijheid van geweten, godsdienst en eredienst (Art.1) 

PORTUGAL
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“De vrijheid van geweten, godsdienst en aanbidding is 
onschendbaar en gegarandeerd voor iedereen, in over-
eenstemming met de Grondwet, de Universele Verklar-
ing van de Rechten van de Mens, de toepasselijke inter-
nationale wet en de huidige wet.” (Art.1); Gelijkheid, “1. 
Niemand kan bevoorrecht, bevoordeeld, beledigd, ver-
volgd, van enig recht beroofd zijn, 2. De Staat zal geen 
enkele kerk of religieuze gemeenschap discrimineren 
ten opzichte van anderen ”(Art.2); Scheiding “Kerken 
en andere religieuze gemeenschappen staan   los van 
de staat en zijn vrij in hun manier van organiseren en in 
de praktijk van hun activiteiten en aanbidding.” (Art.3); 
Neutraal “1. De staat neemt geen enkele religie aan ... 
‘(Art.4); Samenwerking “De staat zal samenwerken met 
de in Portugal gevestigde kerken en religieuze gemeen-
schappen…” (Art.5).

Kerken en religieuze gemeenschappen zijn onafhan-
kelijk van de staat en hebben de vrijheid om hun ei-
gen organisatie te bepalen en hun eigen activiteiten 
en aanbidding uit te voeren (Art 22). De grondwet 
biedt elke religieuze gemeenschap de vrijheid om 
haar religie te onderwijzen en haar eigen media te 
gebruiken om openbare informatie over haar activi-
teiten te verspreiden (Art. 25). Het verbiedt politieke 
partijen om namen te gebruiken die rechtstreeks ver-

band houden met, of symbolen die kunnen worden 
verward met die van religieuze groepen.

Het Art. 24 onder de naam «Religieus onderwijs op 
openbare scholen» regelen dat «1. Kerken en ande-
re religieuze gemeenschappen of, namens hen, rep-
resentatieve organisaties van gelovigen, woonachtig 
op nationale grondgebieden, kunnen de minister van 
Onderwijs vragen toestemming te krijgen om religieus 
onderwijs te verzorgen op door hen aangewezen pri-
maire en secundaire openbare scholen ”.

Alle religieuze groepen met een georganiseerde aan-
wezigheid in het land kunnen een aanvraag indienen 
voor registratie bij de griffier van religieuze rechtsper-
sonen bij het ministerie van Justitie (art. 34).

Bovendien bepaalt artikel 14 van dat werknemers ge-
machtigd zijn om hun werk op te schorten op de rust-
dagen, festiviteiten en gedurende de periodes bepaald 
door de religie waaraan zij zich houden, onder bepaal-
de voorwaarden. Het Portugese arbeidswetboek (art. 
22 en 23) verbiedt werkgevers om een werknemer of 
sollicitant op grond van religie te discrimineren. Daar-
om verbiedt de arbeidswet werkgevers om personen 
anders te behandelen vanwege hun religie.

In het Portugese rechtssysteem wordt 
de vrijheid van bewustzijn, religie en 
aanbidding erkend in artikel 41 van de 
Grondwet, waarbij drie verschillende maar 
gerelateerde rechten worden ingewijd: “De 
vrijheid van geweten, godsdienst en vorm 
van aanbidding is onschendbaar”

“
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JURIDISCH KADER IN BELGIË

Het Belgische wetgevingskader is gebaseerd op de 
Belgische grondwet, die op 7 februari 1831 werd aan-
genomen en goedgekeurd door het Nationaal Con-
gres en gecoördineerd op 17 februari 1994.

De Grondwet bepaalt dat alle Belgische burgers ge-
lijk zijn in recht en vrijheid: Art. 11 van de Grondwet: 
“Het genot van de rechten en vrijheden die aan Bel-
gen worden erkend, moet zonder discriminatie wor-
den gewaarborgd. Daartoe garanderen de wet en het 
decreet met name de rechten en vrijheden van ideo-
logische en filosofische minderheden”.

Met betrekking tot religie en culten hebben Belgische 
burgers de vrijheid om hun religieuze opvattingen uit 
te oefenen en te uiten: Art. 19 van de Grondwet: “De 
vrijheid van aanbidding, de uitoefening van openbare 
aanbidding en de vrijheid om iemands mening uit te 
spreken in welke kwestie dan ook, zijn gegarandeerd, 
behalve voor de onderdrukking van overtredingen 
begaan bij het gebruik van deze vrijheden”. Zo heeft 
iedereen de vrijheid om zijn / haar religie of aanbid-
ding te kiezen en kan niet worden gedwongen om er 
een te beoefenen: Art. 20: “Niemand mag worden ge-
dwongen om op enigerlei wijze bij te dragen aan de 

handelingen en ceremonies van een cultus, noch om 
de rustdagen in acht te nemen.

België heeft ook een aantal regels op school vastgesteld 
om de neutraliteit van het onderwijs te waarborgen

Art. 24: § 1. “[...] De gemeenschap organiseert een 
neutraal onderwijs. Neutraliteit omvat het respecte-
ren van de filosofische, ideologische of religieuze op-
vattingen van ouders en studenten. Scholen georga-
niseerd door de overheid bieden tot het einde van de 
leerplicht, de keuze tussen de leer van een van de er-
kende religies en die van niet-sektarische moraliteit “.

Bovendien genieten de erkende culten de financiële 
steun van de overheid: Art. 181 § 1.: “De salarissen en 
pensioenen van de ministers van religie vallen onder 
de verantwoordelijkheid van de staat; de bedragen 
die nodig zijn om ze te halen, worden jaarlijks in de 
begroting opgenomen.”

Er zijn momenteel zes culten erkend door de Belgi-
sche staat: rooms-katholiek (sinds de oprichting van 
de Belgische staat 1831), jodendom (1808), angli-
caans (1835), protestants-evangelisch (1876), moslim 
(1974) en orthodox (1985) .

BELGIË
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Ondanks dat het boeddhisme geen officiële erken-
ning heeft, profiteert de boeddhistische Belgische 
Unie van financiële steun.

Het Wetboek van Strafrecht voorziet in straffen 
voor misdaden en overtredingen van de vrije gods-
dienstuitoefening. Sinds januari 2004 beschermt 
het Wetboek van Strafrecht beoefenaars tegen 
aanbidding: Art 142: “Elke persoon die door ge-
weld of bedreigingen een of meer personen heeft 
gedwongen of verhinderd om te aanbidden, om de 
uitoefening van deze aanbidding bij te wonen, om 
bepaalde religieuze feesten te vieren, om bepaal-
de rustdagen in acht te nemen en bijgevolg hun 
werkplaatsen, winkels of winkels te openen of te 
sluiten en bepaalde werken te doen of te verlaten, 
wordt een gevangenisstraf van acht dagen tot twee 
maanden en een geldboete van zesentwintig [euro] 
bestraft tot tweehonderd [euro] “.

Het beschermt ook de minister en het ministerie van 
culten: Art. 145: “Zal worden gestraft met dezelfde 
straffen die hij, die door handelingen woorden, ge-
baren of bedreigingen, de minister van een cultus in 
de uitoefening van zijn ministerie woedend heeft ge-

maakt. Als hij slaat hem, hij wordt gestraft met een 
gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en 
een boete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro].

«Het Wetboek van Strafrecht beschermt ook de beoe-
fening en uitoefening van religie: Art. 143:» Degenen 
die door verstoringen of stoornissen de aanbiddin-
goefeningen die worden beoefend op een plaats die 
is bedoeld of meestal wordt gebruikt voor aanbidding 
of in de openbare ceremonies van deze cultus, zullen 
worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen 
tot drie maanden en een geldboete van zesentwintig 
[euro] tot vijfhonderd [euro].

Ten slotte beschermt het wetboek van strafrecht de 
plaatsen van aanbidding: Art 144: «Elke persoon 
die door feiten, woorden, gebaren of bedreigingen 
de voorwerpen van aanbidding heeft beledigd, of 
op plaatsen die zijn ontworpen of gewoonlijk wor-
den gebruikt voor de uitoefening ervan, hetzij in 
openbare ceremonies van deze cultus, wordt ge-
straft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot 
zes maanden en een geldboete van zesentwintig 
[euro] tot vijfhonderd [euro] «.

Het genot van de rechten en 
vrijheden die aan Belgen worden 
erkend, moet zonder discriminatie 
worden gewaarborgd. Daartoe 
garanderen de wet en het decreet met 
name de rechten en vrijheden van 
ideologische en filosofische minderheden

“
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JURIDISCH KADER IN NEDERLAND

In Nederland bestaat er een formele verdeling van 
staat en religie. Godsdienstvrijheid is gewaarborgd 
op grond van artikel 6 van de Grondwet:

Iedereen heeft het recht om zijn religie of overtuiging 
vrijelijk uit te oefenen, individueel of in gemeenschap 
met anderen, onderworpen aan ieders verantwoor-
delijkheid volgens de wet. Met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht buiten gebouwen en pri-
vé-plaatsen, kan de wet regels vaststellen voor de 
bescherming van de gezondheid, in het belang van 
het verkeer en om wanorde te bestrijden of te voor-
komen.

Dit is een uitbreiding van het algemene beginsel van 
artikel 1 van de Grondwet.

Allen die in Nederland zijn, worden in gelijke gevallen 
gelijk behandeld. Discriminatie op grond van religie, 
geloof, politieke overtuiging, ras, geslacht of op welke 
grond dan ook is niet toegestaan.

Het wettelijke kader dat het principe van scheiding 
tussen kerk en staat definieert, wordt gevormd door 
normaal recht en jurisprudentie en kan worden gele-
zen als een uitbreiding van artikel 6.2 van de Grond-
wet. Gronden waarop deze verdeling kan worden uit-

geoefend, worden gegeven via artikel 6.2 en artikel 
1, evenals artikel 9 van het Europees Verdrag tot be-
scherming van de rechten van de mens (EVRM). Bo-
vendien ziet de regering dit principe als een houding 
van neutraliteit ten opzichte van een bepaalde religi-
euze of filosofische overtuiging, en een verplichting 
om voorwaarden te scheppen voor een pluriforme 
samenleving. Dit staat actieve betrokkenheid van de 
overheid toe, b.v. door financiële steun voor religieu-
ze organisaties.

Speciale aandacht moet worden besteed aan de krui-
sing tussen religieuze vrijheden en bescherming van 
minderheden. Verschillende gemeenten netwerken 
met islamitische organisaties om de integratie en 
participatie van nieuwe Nederlandse burgers te be-
vorderen. Deze pogingen worden soms belemmerd 
omdat gemeenten islamitische organisaties behande-
len die vergelijkbaar zijn met christelijke organisaties. 
Zoals voormalig voorzitter van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Van der Donk 
opmerkt, zijn deze organisaties echter minder orga-
nisatorisch gecentraliseerd, zowel qua praktijken als 
qua tradities. Idealiter onderhoudt de lokale overheid 
open en informele banden met religieuze instellingen 
en beschouwt ze deze niet als ‘staatsagenten’.

NEDERLAND
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Scholen met een religieuze visie zijn toegestaan in 
Nederland. Vrijheid van onderwijs is een recht in Ne-
derland waarop iedereen een school kan opzetten. 
Vrijheid van onderwijs betekent ook dat ouders kun-
nen kiezen tussen openbare scholen, onderwijs dat 
is gebaseerd op een religieuze of filosofische visie 
(speciaal onderwijs) en thuisonderwijs. Dit recht kan 
worden afgeleid uit artikel 26 van de Universele Ver-
klaring van de Rechten van de Mens, waar het wordt 
vermeld; De ouders hebben eerst het recht om het 
soort onderwijs en het onderwijs te kiezen dat hun 
kinderen krijgen.

Iedereen heeft het recht om zijn 
religie of overtuiging vrijelijk 
uit te oefenen, individueel of 
in gemeenschap met anderen, 
onderworpen aan ieders 
verantwoordelijkheid volgens de wet

“
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SAMENVATTING: 
ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES 
OM TE ONTHOUDEN

**
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De constitutionele orde van liberale democratische 
samenlevingen en internationale en regionale men-
senrechteninstrumenten garanderen religieuze vrij-
heid en respect voor geweten en overtuigingen. Vrij-
heid van gedachte, geweten en overtuiging wordt in 
wezen beschouwd als een individueel recht, hoewel 
vaak uitgeoefend in samenwerking met anderen.

De Europese Unie verdedigt en bevordert, binnen 
de Verenigde Naties, de beginselen van «vrijheid van 
godsdienst of overtuiging» en «vrijheid van mening 
en meningsuiting», twee intrinsiek verbonden en 
complementaire beginselen op basis van het univer-
sele karakter ondeelbaar en onlosmakelijk verbonden 
met alle mensenrechten.

Van daaruit zal de maatschappelijk werker de delicate 
rol hebben om jongeren (of volwassenen), onder zijn 

/ haar verantwoordelijkheid, het respect van «de an-
der» in de verschillen te onderwijzen. Hij / zij zal hen 
tolerantie moeten leren tegen overtuigingen die hij / 
zij niet deelt, om te twijfelen aan zijn / haar eigen om 
beter te verduidelijken en te vragen.

Het leren van respect, gewetensvrijheid en de ont-
wikkeling van vrijheid van gedachte is niet alleen 
in conflictsituaties, maar vooral in het verwelko-
men van ‘tijd’ en het ontwikkelen van de link naar 
de ander, van het luisteren, ontmoeten, delen en 
het bouwen van individuele en collectieve oplos-
singen.

In alle wetgevingskaders is respect het sleutelwoord 
waarop educatief werk en delen met jongeren moet 
zijn gebaseerd.

De constitutionele orde van liberale 
democratische samenlevingen 
en internationale en regionale 
mensenrechteninstrumenten 
garanderen religieuze vrijheid en 
respect voor geweten en overtuigingen

“
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BEOORDELING VAN VERSCHILLENDE 
VEROORDELINGEN IN DE LANDEN VAN 
VERSCHILLENDE PARTNERS
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1. OVERZICHT VAN DE SITUATIE IN ITALIË

Italië wordt vaak bij uitstek in verband gebracht met 
Catholicisme en de redenen voor dit parallellisme zijn 
dat de Italiaanse bodem de thuisbasis is van het Va-
ticaan en het feit dat de katholieke religie honderd 
jaar lang de staatsgodsdienst is geweest, van 1848 tot 
1948.

De Italiaanse grondwet treedt in werking in 1948 en 
sinds die tijd werd het recht op religie beschermd 
dankzij Art. 19, waarin staat:

“Iedereen heeft het recht om zijn religieuze geloof 
in elke vorm, individueel of geassocieerd, vrijelijk te 
belijden, propaganda te maken en de cultus privé of 
in het openbaar uit te oefenen, behalve voor rituelen 
die in strijd zijn met goede zeden”. (Zie ander docu-
ment)

Vanaf dit moment heeft de Italiaanse staat verschil-
lende, min of meer formele, overeenkomsten geslo-
ten met religieuze minderheden die op het grondge-
bied aanwezig zijn.

De laatste schattingen van CESNUR (Centrum voor 
Studie in Nieuwe Religies) bevestigen dat 3,5% van de 
Italiaanse burgers tot religieuze minderheden beho-
ren, in verschillende percentages. De minderheid die 
op Italiaanse bodem het meest wordt gevoed, is de 
protestantse gemeenschap, gelijk aan 24% op 3,5%. 
De middelste regel is Jehovah’s Getuigen (21,7%) en 
alleen de derde regel zijn moslims, die 18,7% van het 
totaal uitmaken. Een minderheid van deze moslim-
gemeenschap maakt deel uit van de sjiitische geme-
enschap, voornamelijk geconcentreerd in Zuid-Italië. 
Bovendien wordt geschat dat in Italië slechts 32,5% 
van de immigranten moslim is (Dossier Statistico Im-

migrazione, 2017). Joden vestigen zich rond 1,9% van 
deze minderheden.

Er zijn andere minderheden in Italië, b.v. Hinduisten 
en boeddhisten, respectievelijk 2,1% en 9,1% van de 
minderheden (3,5%). Naast deze minderheden schie-
ten anderen de laatste jaren wortel in Italië. Deze 
leesten zijn voornamelijk esoterisch, zoals: Bewegin-
gen van Oude Wijsheid (0,8%), Menselijke potentiële 
bewegingen (1,5%), New Age- en Next Age-bewegin-
gen (1,0%). De Japanse religieuze gemeenschappen 
zijn ook recentelijk ontstaan (0,2%) (CESNUR, 2017).

Tegenwoordig is slechts een deel van de gelovigen die 
zichzelf katholiek noemen, beoefenaar. In het bijzon-
der is het mogelijk om de katholieke gemeenschap 
te verdelen in: betrokken beoefenaars (gelijk aan 
11,25%), ijverige deelnemers maar slecht betrokken 
(15,8%), onregelmatigheden (35,6%), niet-beoefena-
ars (11,8%). niet-gelovigen of gelovigen van andere 
religies dan de katholieke religie vertegenwoordigen 
25,6% van de bevolking (Ipsos, 2017). Het is belangrijk 
te onderstrepen dat de meer xenofobe en islamofobe 
overwegingen met betrekking tot migratie (gelijk aan 
39%) afkomstig zijn uit het bevolkingssegment dat 
zichzelf “niet-praktiserend” noemt. Dit is het bewijs 
dat islamofobie en vreemdelingenhaat sociologische 
en culturele fenomenen zijn en dat ze niets of weinig 
met de religie te maken hebben.

Tegenwoordig hangen problemen die het meest de 
Italiaanse wetgever en de Italiaanse gemeenschap 
aangaan nauw samen met de noodzaak om een inter-
culturele dialoog tussen de verschillende religieuze 
facties te starten om vreedzame coëxistentie te be-
reiken.

3,5%
ANDERE
RELIGIES

74% 26%
KATHOLIEKEN 

ATHEÏSTEN, AGNOSTEN EN
ANDERE OVERTUIGINGEN
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2. FRANKRIJK

Volgens de wet heeft Frankrijk geen officiële statistieken 
over het lidmaatschap van religieuze gemeenschappen, dus 
de cijfers moeten gebaseerd zijn op opiniepeilingen.

De overgrote meerderheid van de Fransen behoort niet 
tot een religie (63%), hetzij atheïst (29%) of zonder religie 
(34%), en vooral onder jongeren waar deze trend samen-
gaat met de progressie van diffuse vormen van heiligheid 
of sektarisch .

Het katholicisme blijft de belangrijkste religie, hoewel het 
sinds de jaren zeventig achteruitgaat, vooral met betrekking 
tot het percentage beoefenaars (1,8% van de Franse be-
volking). Een uitgebreid onderzoek gepubliceerd in 2017 
komt voort uit deze tweedeling tussen ‘beoefenaars’ en 
‘niet-beoefenaars’ en introduceert het concept van ‘toe-
gewijde’ katholieken die beoefenaars samenbrengen en de-
genen die zich, zonder te oefenen, verbonden voelen met 
het leven van de kerk. In Frankrijk is 23% van de katholieken 
‘toegewijd’, een groep waarbinnen een grote verschei-
denheid aan meningen en praktijken bestaat.

Islam is de op een na grootste religie in Frankrijk geworden, 
met een grote diversiteit aan meningsuiting. Naar schatting 
zijn er momenteel ongeveer 4 miljoen moslims in Frankrijk, 
waarvan een derde regelmatig beoefenaars is (2% van de 
Franse bevolking). Als de religieuze praktijk sterker is in de 
immigrantenpopulatie van moslimreligie, wordt de langza-
me trend van secularisatie waargenomen, in tegenstelling 
tot de groeiende zichtbaarheid van moslims, vooral jonge-
ren.

Integendeel, er is een “terugkeer naar religie”, die zich verzet 
tegen de discrete islam van ouders, een bevestigde islam; 
naleving van een sterke praktijk is sterk bij jongeren. Deze 
praktijk wordt geactiveerd door de islamitische stromingen, 

piëstisten en salafisten die vechten voor tekenen van sterke 
bevestiging in de openbare ruimte van het behoren tot de 
gemeenschap: kleding en voedselborden. Deze logica kan 
leiden tot een vorm van cultureel separatisme en confronta-
tie met secularisme dat als dwingend wordt ervaren.

Protestantisme blijft stabiel op 2% van de bevolking maar 
diversifieert met de toename van evangelisten en Pinkster-
mensen

Boeddhisme met 1,5% van de bevolking ontwikkelt zich in 
Frankrijk met een grote meerderheid (3/4) van mensen uit 
Azië.

Het jodendom kende een periode van expansie met de 
aankomst in de metropool van de Joden in Noord-Afrika, 
maar vertegenwoordigt slechts 1% van de Franse bevolking. 
Volgens het Joodse Agentschap voor Israël migreren steeds 
meer Joden naar Israël. In 2015 heeft Frankrijk voor het 
eerst het grootste wereldwijde contingent emigratie naar 
Israël (10.000 joden). Deze afwijkingen zijn deels te wijten 
aan religieuze redenen, maar zouden ook worden toege-
schreven aan de opkomst van antisemitisch geweld.

De andere historische christenen: orthodoxe kerk 0,5% en 
de Armeense apostolische kerk 0,5% en de verschillende 
oosterse kerken onafhankelijk of verenigd in Rome 0,25% 
(Koptisch, Syrisch, Chaldeeuws, Maroniet ...).

Ten slotte ervaren atypische religieuze bewegingen een 
zekere vitaliteit, met name in de overzeese gebieden.

Concluderend kunnen we in Frankrijk en in de rest van het 
Westen een toename van religieuze diversiteit constateren. 
Terwijl gevestigde religies lijken te verzwakken, ontwikkelen 
zich een meer diffuse en geïndividualiseerde vormen van 
religiositeit.

7,5% 23% 63%
KATHOLIEKENMOSLIM RELIGIE
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3.  CATALONIË (SPANJE)

Na een lange periode van dictatuur (1939-1975) in 
Spanje, waar het katholicisme de officiële en unieke 
religie van het land was (de staat was katholiek en 
de kerk had een monopolie op de overdracht van 
overtuigingen en waarden van de samenleving), de 
Spaanse grondwet van 1978, ondertekend met de 
opvoeding van de democratie, verklaart duidelijk 
dat «geen religie een staatskarakter zal hebben» en 
dat «de overheid rekening zal houden met de religi-
euze overtuigingen van de Spaanse samenleving en 
dientengevolge passende samenwerkingsrelaties zal 
onderhouden met de katholieke kerk en andere be-
kentenissen”. Alle discriminatie op grond van geboor-
te, ras, geslacht, religie, mening of enige andere per-
soonlijke of sociale situatie of omstandigheid is ook 
verboden.

Dit grondwettelijk recht wordt geïmplementeerd 
door de wet op de religieuze vrijheid, die voorziet 
in overeenkomsten met religieuze godsdiensten. In 
1992 ondertekende Spanje samenwerkingsovereen-
komsten met katholieke, evangelische, joodse en isla-
mitische religies via hun vertegenwoordigers.

Omdat Spanje verdeeld is in verschillende autonome 
gemeenschappen, is de realiteit van het land meer-
voudig, dus in dit onderzoek geven we er de voorkeur 
aan om ons te concentreren op Catalonië vanwege 
zijn eigen bijzonderheden. Vanwege de hoge bevol-
kingsdichtheid - met 7.453.957 inwoners - is Cata-
lonië de gemeenschap met meer bevolking en met 
meer bevolkingsdichtheid; de immigratiestroom, met 
name sinds 1990 - een van de grootste in Spanje, met 
meer dan 13% (heel Spanje is 9%) -; de belangrijke 

rol van organisaties uit de burgermaatschappij - onge-
evenaard in de rest van het land -; de historische kloof 
tussen de Spaanse en Catalaanse katholieke kerk in 
de 20e eeuw en het boeiende beleid van de over-
heid - op regionaal en lokaal niveau, met Barcelona 
in de voorhoede - die religieuze pluraliteit wetgeven 
en interreligieuze dialoog en tolerantie bevorderen, 
biedt Catalonië enkele gegevens en voorbeelden die 
verschillen van de rest van het land. Om deze reden 
zal dit onderzoek hierop zijn gericht.

In 2015 produceerde de Catalaanse regering haar 
eerste barometer over religie en het beheer van haar 
diversiteit. Het was een baanbrekende studie, die in-
formatie geeft over hoe Catalanen zichzelf zien vanuit 
een religieus oogpunt. De studie laat ook zien hoe Ca-
talanen religieuze diversiteit ervaren en hun visie op 
beleid voor het beheer van deze diversiteit. De bevin-
dingen zijn representatief voor heel Catalonië en voor 
elk van de provincies. In tegenstelling tot andere stu-
dies is deze enquête ook aan immigranten gegeven, 
zodat de bevindingen ons een redelijk nauwkeurige 
momentopname geven van de huidige positie van de 
Catalaanse samenleving met betrekking tot religieuze 
kwesties.

De barometer over religie en het beheer van zijn di-
versiteit onthult dat 52,4% van de bevolking zichzelf 
definieert als een katholiek, 18,2% atheïst, 15% als 
een gelovige van een ander geloof en 12% agnostisch. 
Van deze 15% van de bevolking die tot een niet-ka-
tholiek geloof behoort, kunnen we speciaal moslim- 
(7,3%), evangelische (2,5%), boeddhistische (1,3%) en 
orthodoxe (1,3%) gemeenschappen vinden.

15%
ANDERE
RELIGIES
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12% van de bevolking zegt dat ze eenmaal per week 
of meer naar erediensten gaan, 11.8% minstens een-
maal per maand, 10.2% minstens eenmaal per jaar en 
65.8% nooit. 8,7% van de bevolking beweert dat ze 
vaker naar een plaats van aanbidding willen gaan.

Hoewel het kennisniveau over deze gemeenschappen 
over het algemeen laag is, zijn Catalanen zich volledig 
bewust van de noodzaak om te weten over religieu-
ze diversiteit in de hedendaagse samenleving. 61,1% 
van de respondenten vindt het heel of heel belang-
rijk dat het publiek basiskennis heeft over religies om 
bepaalde culturele en artistieke uitingen of politieke 
situaties te begrijpen. In dit opzicht is 70% van de res-
pondenten voorstander van scholen die een vak on-
derwijzen dat alle kinderen informatie geeft over de 
belangrijkste wereldreligies.

De barometer onthult ook de mening van de bevol-
king van Catalonië over de oprichting van een diversi-
teit aan religieuze groepen in ons land. In dit opzicht 
zei 55,1% van de respondenten het zeer of helemaal 
eens te zijn met het feit dat de verschillende religi-
euze groepen nieuwe plaatsen van aanbidding in het 
hele land kunnen openen. Slechts 5,3% van de be-
volking ervaart spanning en / of vijandigheid tussen 
mensen van verschillende religieuze groepen in hun 
stad. De meesten geloven dat er respect is ondanks 
dat er weinig interactie is (53,5%) of er een goede re-
latie is (35,7%). Bovendien zei 52,9% van de respon-
denten dat religieuze diversiteit het culturele leven 
van Catalonië verrijkt, terwijl slechts 14% van mening 
is dat het de levensstijl van hun land bedreigt.

De meerderheid van de respondenten (58,0%) is van 
mening dat de overheid en religieuze groepen meer 
met elkaar zouden moeten samenwerken dan nu het 
geval is. Wat betreft het beleid dat op gemeentelijk 
niveau moet worden uitgevoerd, is meer dan 60% 
van de mensen het erover eens dat lokale overheden 
vertegenwoordigers van religieuze entiteiten moeten 
ontmoeten en de erediensten van religieuze entiteiten 
moeten bijwonen en dat religieuze entiteiten moeten 
worden geraadpleegd in zaken die hen aangaan.

Bovendien vindt 60,5% het vrij of zeer belangrijk dat 
de overheid interreligieuze dialoog moet bevorderen 
en 66,3% vindt het heel of vrij belangrijk dat de ver-
schillende geloven met elkaar samenwerken.

Bovendien vindt 60,5% het vrij 
of zeer belangrijk dat de overheid 
interreligieuze dialoog

“
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4.  PORTUGAL

Portugal is een seculiere staat, niet confessioneel, 
waar vrijheid van godsdienst en overtuiging heerst. 
Individuele religieuze vrijheid omvat ook het recht om 
te informeren en te worden geïnformeerd over reli-
gie, om het door te geven aan andere personen, om 
het uit te drukken door externe tekens - bijvoorbeeld 
door kleding of bepaalde religieuze symbolen - en om 
te trouwen en andere ceremonies te beoefenen vol-
gens religieuze riten.
Gedurende de periode van de dictatuur van 1926 tot 
1974 was de officiële religie van Portugal het katholicis-
me. Andere religies werden getolereerd maar hadden 
niet dezelfde wettelijke rechten. Sinds april 1974 is er in 
Portugal de wet van religieuze vrijheid die de staat scheidt 
van religies. Sindsdien zijn er in Portugal 772 niet-katholie-
ke religieuze gemeenschappen geregistreerd.
Het exacte aantal gelovigen van elke religie in Portugal 
is vaak verwarrend om te bepalen, omdat in de volk-
stelling de vraag over religie optioneel is. Volgens de 
volkstelling van 2011 komt het katholicisme veel voor in 
Portugal. 81% van de Portugese bevolking zou katholiek 
zijn. De volkstelling in Portugal (2011) onthulde ook de 
volgende gegevens:
. Katholieke kerk 81% van de bevolking;
. Protestants en evangelisch 2,8% van de bevolking;
. Jehovah’s Getuige 1,5% van de bevolking.
Onder de minderheidsreligies, die oplopen tot 6%, zijn 
de volgende religies:
. 56.000 Portugezen zijn orthodox;
. Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Da-
gen (Mormon) - ongeveer 41.917 getrouwen in Portugal 
(gegevens vrijgegeven door de Mormoonse kerk);

. Islam 20.640 (volgens de volkstelling van 2011);

. Jodendom 3.061 getrouw (volgens de volkstelling van 
2011);
. 615.000 Portugezen beweren geen religie te hebben.
Volgens een recent onderzoek van de Katholieke Univer-
siteit van Lissabon zijn joden, boeddhisten, hindoes en 
moslims samen goed voor slechts 0,8% van de bevolking 
van Portugal.
Het aantal mensen zonder religie in Portugal is de laatste 
jaren al gegroeid en ging van 8,2% naar 13,2%. Onder 
degenen die beweerden geen religie te hebben, steeg 
het aantal atheïsten in Portugal van 2,7% naar 4,1%, de 
onverschilligen vertegenwoordigden 3,2% en de agnos-
tici 2,2%.
Volgens gegevens verzameld door de European Social 
Survey in de edities 2014 en 2016 om het gedrag van 
jongeren in Portugal te analyseren, zei 57% van de jon-
geren dat ze een christelijke religie beleden, en slechts 
1% zei dat ze een niet-christelijke religie beleden. Een 
nadere analyse toont aan dat 53% van de Portugese 
jongeren zegt dat ze katholiek zijn, 1% zegt dat ze pro-
testants zijn en 2% zegt dat ze zich identificeren met een 
andere christelijke denominatie. Moslims, joden en an-
dere christelijke denominaties vertegenwoordigen een 
resterende minderheid onder jonge Portugezen.
Naast identificatie met religieuze bekentenis, analyseert 
de studie ook de frequentie van religieuze praktijk. In 
Portugal zegt 20% van de jongeren minstens één keer 
per week deel te nemen aan religieuze vieringen, onge-
acht religie of bekentenis. Reeds 35% van de jongeren 
zegt nooit mee te doen. De rest komt overeen met dege-
nen die zeggen dat ze geen enkele religie belijden.

3,9%
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5. BELGIË

Er zijn momenteel zes culten erkend door de Belgi-
sche staat: rooms-katholiek (sinds de oprichting van 
de Belgische staat in 1831), jodendom (1808), angli-
caans (1835), protestants-evangelisch (1876), mos-
lim (1974) en orthodox (1985 ). Ten slotte wordt de 
niet-confessionele filosofische opvatting sinds 2002 
erkend.

Het is echter belangrijk erop te wijzen dat er geen of-
ficiële Belgische statistieken zijn over de overtuigin-
gen van burgers, omdat nationale cijfers geen reke-
ning houden met religieuze overtuiging.

Het ORELA (Observatorium van religies en secularis-
me) heeft echter in 2016 een onderzoek door IPSOS 
uitgevoerd bij 600 mensen, getiteld «Franstalige Bel-
gen en religie». Uit deze enquête kwamen verschil-
lende belangrijke stukjes informatie:

De dominante religie in Franstalig België is het katho-
licisme, waarbij 63% van de respondenten zichzelf als 
zodanig identificeert.

Islam is de tweede meest voorkomende religie met 
7% van de mensen die zich identificeren als moslim.

Deze twee gemeenschappen onderscheiden zich 
door hun aantal beoefenaars: in Franstalig België 
verklaart 31% van de katholieken dat ze oefenen, 
dat wil zeggen amper een derde. Tegelijkertijd zou 
89% van de moslims verklaren dat ze aan het oe-
fenen zijn. Er is ook een leeftijdsverschil, met een 
meerderheid van praktiserende katholieken die 
ouder zijn, in tegenstelling tot jongere moslimbe-
oefenaars.

Niettemin zijn atheïsten, agnostici en niet-gelovigen 
de meest talrijke na katholieken. Deze groep verte-
genwoordigt 26% van de respondenten in heel Frans-
talig België.

Ten slotte worden ook andere religieuze identiteiten 
verklaard, waaronder protestantisme en evangelica-
lisme dat ongeveer 3% van de respondenten verte-
genwoordigt.

7% 63% 26%
KATHOLIEKENMOSLIM RELIGIE

ATHEÏSTEN, AGNOSTEN EN
ANDERE OVERTUIGINGEN



33

6.  NEDERLAND

Nederland is van oudsher overwegend christelijk ge-
weest. In de 16e en 17e eeuw liep Nederland voorop 
in het schisma tussen het katholicisme en het protes-
tantisme. Daarom wordt het land traditioneel gezien 
als een veilige haven voor religieuze vervolging, waar-
bij veel protestanten en joden een toevluchtsoord 
vinden in de westelijke regio van het land. Er zijn peri-
odiek spanningen ontstaan, waarbij de joodse accep-
tatie intermitterend was en protestanten een reeks 
anti-katholieke maatregelen in de 18e en 19e eeuw 
voerden. Na de Tweede Wereldoorlog bracht migratie 
de islam en in mindere mate het boeddhisme en het 
hindoeïsme naar de Nederlandse kust. Tegelijkertijd 
werd de Nederlandse samenleving seculierer. De Ne-
derlandse staat beschermt constitutioneel de religi-
euze vrijheden. Nieuwe religies kruisen op een com-
plexe manier met oude religies en hun praktijk wordt 
van tijd tot tijd sociaal-cultureel uitgedaagd.

In 2015 verklaarde 50,1% van de volwassen bevolking 
niet naar religie te verwijzen. Christenen bestonden 
uit 43,8% van de totale bevolking en waren verdeeld 
tussen katholieken met 23,7% en de leden van de 
Protestantse Kerk van Nederland met 15,5%, leden 
van andere christelijke denominaties waren de 4,6%. 
Islam omvatte 4,9% van de totale bevolking, hindoeïs-
me 0,6%, boeddhisme 0,4% en jodendom 0,1%.

Religie speelt een bescheiden rol in het openbare en 
politieke leven. 3 van de 13 politieke partijen zijn ge-
baseerd op religieuze christelijke principes. Veel scho-
len hebben een originele religieuze basis en worden 
door de staat gefinancierd. Enkele religieuze liefda-
digheidsinstellingen blijven zorgdiensten aanbieden. 

Atheïsme en agnostiek zijn in opkomst en algemeen 
aanvaard, 82 procent heeft gezegd dat ze nooit of bij-
na nooit een kerk hebben bezocht.

Het katholicisme is het meest gedaalde geloof in de 
naleving. Mensen in het zuiden beschouwen zichzelf 
historisch en cultureel als katholiek. Een paar grote 
katholieke instellingen blijven bestaan, waaronder 
twee publiek gefinancierde universiteiten en grote 
zorginstellingen. De meerderheid van de katholieken 
is pauselijk ingesteld.

Protestantisme bestaat in veel niet-gecentreerde de-
nominaties. Een klein deel van de protestanten vormt 
de vrome religieuze ‘bijbelgordel’, die een orthodoxe 
vorm van het geloof in acht neemt en strikte gen-
derverschillen in het gezins- en openbare leven on-
dersteunt. Vrouwen mogen met tussenpozen meer 
publieke functies vervullen. In Afro-Nederlandse 
gemeenschappen groeit het evangelisch protestan-
tisme, waaronder Jehovah’s Getuigen en Pinksterge-
meenschappen, prominent aanwezig in de Bijlmer-re-
gio van Amsterdam.

Islam is de snelst groeiende van de ‘nieuwe religies’. 
In 10 steden heeft meer dan 10% van de inwoners 
een islamitische achtergrond. Islamitische instellin-
gen zijn vaak georganiseerd langs nationaal-etnische 
lijnen. Anti-islamitisch sentiment vormt een kern van 
anti-migrantensentiment in het land. Tegelijkertijd 
worstelen islamitische instellingen met a) hun relatie 
met de Nederlandse staat en de Nederlandse samen-
leving b) hun relatie met buitenlandse (financiële) 
financiers c) het bestaan   van sociaal-economische 
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worstelingen en radicalisering onder hun jeugd. Deze 
problemen worden verergerd en gezien door een ge-
polariseerde lens, versterkt door mediastereotypen 
over de islam tijdens rapportage. Veel islamitische 
mensen voelen zich zondebok door een groeiende 
subset van de Nederlandse reguliere bevolking. De 
lokale overheid steunt nieuwe moskeeën, maar trekt 
vaak extreemrechtse protesten aan.

Het jodendom is in Nederland afgenomen sinds de 
meerderheid van de joden in Nederland werd gede-
porteerd en vermoord in de Holocaust. Een kleine 
hechte gemeenschap van joden blijft in Nederland 
wonen, voornamelijk in de belangrijkste stedelijke 
gebieden. De acceptatie van het jodendom is hoog, 
hoewel de joodse gemeenschap meldt dat antisemi-
tisme afkomstig is van leden van de islamitische ge-
meenschap en een toenemende rechtsextremistische 
aanwezigheid.

Religie speelt een bescheiden 
rol in het openbare en 
politieke leven. 3 van de 13 
politieke partijen zijn gebaseerd 
op religieuze christelijke principes

“
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De zes partnerlanden van het 
YARIM-project schrijven hun 
geschiedenis in een dominante 
katholieke traditie. Vandaag zijn 
we getuige van een toename van het 
aantal katholieken die zeggen dat ze 
“niet praktiseren”

“

De zes partnerlanden van het YARIM-project schrijven 
hun geschiedenis in een dominante katholieke tradi-
tie. Vandaag zijn we getuige van een toename van het 
aantal katholieken die zeggen dat ze “niet praktise-
ren”. Europa wordt steeds meer seculier.

De tweede religie van onze 6 partnerlanden is de 
islam. Het aantal moslims is de afgelopen tien jaar 
gestaag toegenomen. Islam lijkt een aantrekkelijk ef-
fect op jongeren te hebben. De islam wordt hierdoor 
soms als geruststellend ervaren omdat het houdingen 
en gedragingen aangeeft die als benchmarks dienen. 
Jeugd, die een vorm van terugtrekking uit de samen-
leving en de volwassen wereld voelt, is op zoek naar 
andere projecten, voor andere doeleinden, voor an-
dere waarden.

Waar het om gaat is dat gelovigen van religie een re-
ligie van vrede maken (dit is hoe de overgrote meer-
derheid van hen hun religie leeft). Het gebruik van re-
ligie voor politieke doeleinden is niet voorbehouden 
aan de islam. Zo zwoeren politici bijvoorbeeld tijdens 
de laatste Italiaanse verkiezingscampagne het evan-
gelie en droegen ze een rozenkrans als symbool.

De Europese cultuur is niet langer christelijk, maar 
kerken zijn nog steeds vol in sommige landen. Op 
dezelfde manier komt religieus geweld in de islami-
tische wereld voort uit een crisis van de traditionele 
islamitische cultuur, uit een deculturatie van de islam. 
Dit is de reden waarom geweld het grootst is onder 
degenen die deze deculturatie ervaren: wanneer een 
breuk wordt gecreëerd tussen de tweede generatie 
en de bekeerlingen, tussen de traditie van ouders en 
de cultuur van het land, dan wordt geweld gecreëerd.

Tegenwoordig zijn religies niet langer de plaats van de 
traditionele cultuur. Het is zowel een rijkdom als een 
ongeluk. Het is jammer omdat religie onzeker wordt 
en niet langer geworteld is in traditie, het moet ge-
zocht worden. Het is echter ook een kans, omdat reli-
gies een universalistische roeping hebben en niet de 
plaats zijn van een bepaalde cultuur. In deze periode 
van globalisering is het noodzakelijk dat religies hun 
universele en universalistische roeping herontdekken 
in plaats van zich te identificeren binnen etnische of 
nationale groepen, zoals de populistische bewegin-
gen tegenwoordig doen.
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BENCHMARK: 
ERVARINGEN IN ONZE 
VERSCHILLENDE PARTNERLANDEN
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De 6 YARIM-partners, gevestigd in België, Spanje, 
Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, hebben een 
Europese benchmarking van goede praktijken uitge-
voerd ter bevordering van dialoog en samenwerking 
tussen verschillende actoren (jeugd, verenigingen, 
instellingen en overheden, religieuze actoren, oplei-
dingsorganisaties, maatschappelijk middenveld ...) 
invloed hebben op jongeren. 32 structuren werden 
ondervraagd.

De initiële vragenlijst, beschikbaar in de bijlage, om-
vatte de activiteiten die werden uitgevoerd door de 
structuren, hun relaties en interacties met de Jeugd, 
de ondervonden moeilijkheden, de te uiten behoef-
ten, of zelfs de oplossingen die zijn geprobeerd om 
een   actieve dialoog met Jeugd.

Volgens de verkregen resultaten hebben jongeren 
die in deze instellingen worden verwelkomd een be-
paald aantal problemen in verband met verschillende 
dimensies. Op persoonlijk niveau hebben ze moeite 
met het creëren van een unieke en persoonlijke iden-
titeit, missen zelfvertrouwen en pakken gevoelens 
van onrechtvaardigheid, gebrek aan richtlijnen, toe-
komstperspectieven en erkenning aan. Op een hoger 
niveau ondervinden ze moeilijkheden om een   plek in 
de samenleving te vinden, voelen ze zich soms zelfs 
sociaal uitgesloten en laten ze het maatschappelijk le-
ven achter zich. Ze voelen wantrouwen van instellin-

gen en worden geconfronteerd met discriminerende 
situaties.

Om op deze problemen te reageren, voeren de on-
derzochte structuren outreach-werk uit met jonge-
ren via onderwijs- en opleidingsruimten, luisteren 
en nadenken, huisvesting of sociale ondersteuning, 
psychologisch of school. Het doel van de meerder-
heid van de structuren is om de kritische geest en het 
reflectievermogen van de jongeren te ontwikkelen 
door de dialoog, het luisteren en de maatschappelij-
ke participatie te bevorderen. Ze uiten echter speci-
fieke behoeften met betrekking tot het creëren van 
vertrouwensrelaties met jongeren of de kennis van 
religie en de realiteit van jongeren.

Op lokaal niveau hebben de structuren het gevoel dat 
ze de grootste impact hebben, vooral op jongeren. 
Meer dan de helft vindt zelfs dat de relaties van de 
jongeren zijn verbeterd dankzij de voorgestelde ac-
tiviteiten en de helft toont een verbetering van hun 
zelfvertrouwen.

Deze benchmark laat zien dat het gevoel van discrimi-
natie, het gebrek aan vergaderingen op basis van in-
terculturaliteit, het ontbreken van neutrale informa-
tie over de overtuigingen en gewoonten van elk, een 
veelheid van kwesties vormen die leiden tot het cre-
eren van grenzen tussen werelden die echter naast 
elkaar moeten bestaan.

De initiële vragenlijst, 
beschikbaar in de bijlage, 
omvatte de activiteiten die werden 
uitgevoerd door de structuren

“
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DELL

PRESENTATIE VAN VIJF EUROPESE 
‘BEST PRACTICES’
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ONZE SELECTIECRITERIA

OVERDRAAGBAARHEID VAN 
ERVARINGEN VAN HET ENE LAND NAAR 
HET ANDERE

RELEVANTIE VAN DE ERVARING VOOR 
DE DOELGROEP: JEUGD

DE MOGELIJKHEID OM ERVARING OP 
TE DOEN DOOR MAATSCHAPPELIJK 
WERKERS

DE MOGELIJKHEID OM DEZE ACTIES TE 
MOBILISEREN ZONDER EEN EXPERT IN 
RELIGIES TE ZIJN

DE MOGELIJKHEID VAN REPLICATIE VAN 
GOEDE PRAKTIJKEN, DOOR ZICH AAN 
ELKE CONTEXT AAN TE PASSEN
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JF

IV
EUROPESE 

BEST PRATICES

1 2 3 4 5
VERENIGING
DON MILANI

VERENIGING
COEXISTER

 OASIS DE LA 
RENCONTRE 

VERENIGING 
AUDIR

DIVERSITEITS-
GIDSEN
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http://donmilanisorisole.it/ 

DOELEN

- Om de socialisatie van de niet-be-
geleide minderjarige vreemdelingen 
met een existentiële angst te onder-
steunen;

- Gepersonaliseerde educatieve en 
therapeutische paden voorstellen;
- Moedig de dialoog aan met en 
tussen de hosts en het lokale netwerk;

- Begin loopbaantrajecten naar zelf-
redzaamheid gericht op werk en soci-
ale relaties;

- Bevorder menselijke en spirituele 
waarden zoals tolerantie, vergeving, 
zelfrespect en anderen.

OMSCHRIJVING 

“Je moet een echt gezin creëren 
rond een kind dat geen ouders heeft 
en geen huis heeft en een persoon 
plaatsen die van hem / haar houdt, 
voor hem of haar zorgt zoals een 
moeder, die op een serene en intie-
me plek leeft zoals een huis “.

De Don Lorenzo Milani-gemeen-
schap huisvest niet-begeleide min-
derjarige vreemdelingen tussen de 
14 en 18 jaar. Kinderen uit niet-Eu-
ropese landen zijn om verschillende 
redenen hun land ontvlucht. In Italië 
zijn ze als wezen zonder familie, geen 

huis, 

geen vrienden. Het zijn tieners die 
moeten leven als jonge volwassenen.

Minderjarigen worden overgedragen 
aan Don Milani Association door 
de sociale diensten van het gebied 
waarin de jongere zich bevindt. We 
bouwen dan met elke jongere een 
gepersonaliseerde educatieve cursus.

De vereniging biedt deze jongeren 
een vergelijkbare plek als het gezin, 
een school om de Italiaanse taal te 
leren, cursussen, de mogelijkheid om 

de wereld van het werk te begrijpen, 

ondersteuning voor de erkenning 
van het recht op asiel.Na de leeftijd 
van 18 jaar biedt de vereniging hen 
de mogelijkheid om in de structuur 
te blijven tot hun volledige onafhan-
kelijkheid.

WAAROM / 
GETUIGENISSEN

Tijdens de training die in november 
in Bergamo plaatsvond, luisterden 
de YARIM-partners naar de getuige-
nis van de educator officer van de 

1

HOSTINGERVARING VOOR JONGE 
IMMIGRANTEN EN JONGEREN MET 
SOCIALE EN GEZINSMOEILIJKHEDEN
ASSOCIAZIONE DON MILANI
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Don Milani Association.
De filosofie achter het hosten van de 
Association is gebaseerd op drie pijlers:

1. Delen: “samenleven”. Het delen 
van ervaringen en het creëren van 
een ruimte voor relatie en open-
heid zijn manieren om anderen 
als persoon te ontmoeten en te 
herkennen. Deze benadering is 
belangrijk voor zowel opvoeders 
in het creëren van relaties met de 
gastheer als voor de minderjarigen 
zelf die leren om relaties met ande-
ren op te bouwen in een sfeer van 
wederzijds respect en vertrouwen.

2. Nieuwsgierigheid: door te delen 
kunnen ze zich openstellen voor 
dagelijkse ervaringen die rijk zijn 
aan verschillen en diversiteit. Deze 
ervaring wordt leerzaam wanneer 
de gelegenheid zich voordoet om te 
vragen, te praten over hun stand-
punten en om de standpunten van 
anderen te confronteren.

3. Vrije tijd: delen, nieuwsgierig-
heid en dialoog kunnen volledig 
in de vrije tijd worden gedaan. 
Activiteiten / vrijetijdsactiviteiten 
die vrije tijd vormen zijn een gele-
genheid om te experimenteren met 
informele uitwisselingen waarin 
etnische verschillen of taalbarrières 
worden overwonnen ten gunste 
van een moment van het delen van 
een emotie, een passie, van een 
gemeenschappelijk plezier.

EVENEMENTEN OR-
GANISEREN EN AAN-
PASSEN: 
VOORSTELLEN

De drie pijlers die ten grondslag liggen 
aan de educatieve benadering van 
de Don Milani Association kunnen 
en moeten de basis vormen van alle 
educatieve relaties.

De mogelijkheid om vrije tijd te delen 
vereenvoudigt vergaderingen en luis-
teren. De kracht van de aanpak van de 
vereniging ligt echter in de niet-oor-
delende inspanning om de ontvangst 
van subjectiviteit en oprecht luisteren 
te bevorderen. Het is mogelijk om ook 
op school gedeelde ruimtes te maken, 
bijvoorbeeld:

- Door de ceremonies te markeren die
 de cultuur of de oorsprong van elke 
jeugd markeren;

- Het respecteren van de behoeften 

van iedereen, zelfs als deze verband 
houden met culturele bijzonderheden 
(bijvoorbeeld maaltijden serveren 
met de rechterhand en niet met de 
linkerzijde met betrekking tot de mos-
limtraditie);

- Door feesten of maaltijden te orga-
niseren met typische gerechten van 
elke cultuur aanwezig in de groep / 
gemeenschap. Dit zijn belangrijke kan-
sen omdat ze jongeren in staat stellen 
enerzijds hun tradities te laten erken-
nen en anderzijds ruimte te maken 
voor wederzijdse kennis.

STERKE PUNTEN

- Het delen van momenten van het 
dagelijks leven met respect voor de 
gebruiken van elke cultuur of religie;

- Het delen van gemeenschappelijke 
interesses zoals muziek of voetbal
 

Vrije tijd: delen, nieuwsgierigheid 
en dialoog kunnen volledig in de 
vrije tijd worden gedaan.

“
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bijvoorbeeld. Dus, een supporter van 
hetzelfde voetbalteam is, zorgt voor 
begrip tussen mensen en ontwikkelt 
het lidmaatschap van nieuwe thuis-
groepen;
- Het delen van vakantiemomen-
ten: de feestdagen / vieringen zijn 
bevoorrechte momenten waar de 
gezelligheid en het delen van maal-
tijden, smaken, muziek, liedjes uit 
verschillende landen, een gedeeld 
plezier genereren en uitwisselingen 
bevorderen. Door deze ontdekkingen 
leert iedereen van de ander en laat 
zijn voorstellingen evolueren tegen-
over anderen;
- Het creëren van een gemeenschap-
pelijke kalender. Verschillende zeer 
positieve ervaringen zijn gebaseerd op 
de opstelling van een gemeenschap-
pelijke jaarkalender met vieringen uit 
verschillende religies of gemeenschap-
pen;
- Verzamel de voorwaarden die gun-
stig zijn voor de vergadering;
. Houd rekening met de primaire be-
hoeften van mensen;
- Garandeer een thuis waar mensen 
zich veilig voelen;
- Houd rekening met hun behoefte om 
te «doen», te werken, om een   per-
spectief te hebben;
- Respecteer mensen in hun individu-
aliteit en respecteer bijvoorbeeld hun 
voedingsgewoonten;
- Respecteer praktijken met betrekking 
tot aanbidding.

WEBSITES / 
ARTIKELEN

http://donmilanisorisole.it/ 

http://donmilanisorisole.it/mi-
nori-stranieri-non-accompagna-
ti-richiedenti-asilo/ 

https://www.instagram.com/comu-
nitadonmilani/

https://www.facebook.com/Comu-
nitadonlorenzomilani/

Een supporter van hetzelfde voetbalteam is, zorgt 
voor begrip tussen mensen en ontwikkelt het 
lidmaatschap van nieuwe thuisgroepen

“
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VERENIGING
COEXISTER
COEXISTER

https://www.coexister.fr/

“Coexister is een interconvictieve be-
weging van jeugd en populair onder-
wijs, erkend van algemeen belang, 
niet-confessioneel en niet-politiek, 
waardoor jongeren van 15 tot 35 
jaar een sociale band kunnen creë-
ren en samen een beter leven kun-
nen bevorderen” door collectieve 
actie (zie: https://www.coexister.fr )

DOELEN 

“Coexister kiest ervoor om de over-
tuigende diversiteit te transforme-
ren in een vector van sociale co-
hesie en sociale innovatie, dankzij 
het lokale” actieve coëxistentiepad 
“(zie: https://www.coexister.fr)

“Actieve coëxistentie is een filosofie 
die in een veldmethode komt om 
elke burger, met name 15-35, in 
staat te stellen samen een beter le-
ven te bevorderen. Dit maatschap-
pelijk model is gebaseerd op een 
drievoudige overtuiging: diversiteit 
bestaat, het is een kans en is zelfs 
noodzakelijk om een sociale band 
te creëren. “Coexister stelt een 
maatschappelijk model voor dat 
niettegenstaande maar ondanks de 
verschillen cohesie creëert.

De methodiek op het veld is geba-
seerd op de verschillen. Het komt 
door een drievoudige pathe:

Dailogue-activiteiten (om elkaar 
te kennen), solidariteitsacties (om 
samen een gezamenlijk doel te be-
reiken) en sensitazatieworkshops op 
scholen (om te delen met collega’s) 
(See: https://www.coexister.fr).

DOELGROEP 

Jeugd tussen 15 en 35.
Er zijn elk jaar ongeveer 2500 om 
deel te nemen aan de drie stappen 
van het coëxisterpad. Meer dan 25 
000 zijn gesensibiliseerd op hun 
middelbare en middelbare scholen.
Het niveau van jeugdparticipatie is 

erg hoog in dit project omdat het 
rechtstreeks uit hun eigen initia-
tieven komt. Coexister is opgericht 
door Samuel Grzybowski, toen 16 
jaar oud, met 11 joodse, christelijke 
en moslimse, atheïstische en agnos-
tische jongeren.

OMSCHRIJVING

Het motto van coëxisten is “Diversiteit 
van overtuigingen, eenheid in actie”.

Het ontving de prijs “La France’sen-
gage / Foundation” voor zijn inno-
vatieve acties en algemeen belang. 
Evenals de prijs ‘Beste influencer’ 

2
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van Twitter in 2015 voor de lance-
ring van #NousSommesUnis na de 
terrotistische aanvallen.

De implementatie van “actieve co-
existentie” is gebaseerd op de “pe-
dagogie van samen doen” waarbij 
het verschil vector en het bereiken 
van eenheid is. Volgens de website 
https://www.coexister.fr gaat het 
over “samen doen om beter samen 
te leven”, “leren waarderen van 
de diversiteit van elk en het tot 
een hefboom maken om samen te 
leven”.

De Coexister-vereniging bevordert 
daarom de interreligieuze dia-
loog via verschillende activiteiten 
waar joden, christenen, moslims, 
atheïsten en agnosten elkaar ont-
moeten. De vereniging organiseert 
bijvoorbeeld:

- Maaltijden en conferenties

- De Kawaa of koffie debat over 
samenleven en seculariteit

- Tentoonstellingsbezoeken of plaat-
sen van aanbidding

- Solidariteitsacties: ondersteu-
ning voor daklozen, distributie van 
speelgoed en kleding, enz.

- Interfaith kamergenoten (men-
sen van joods, moslims, katholiek 
geloof leven samen hun dagelijks 
leven en hun religie)

-Interreligieuze groepen zijn georga-
niseerd en gefinancierd om deel te 
nemen aan “Interfaith Tours”. Hun 
doelen zijn om de wereld rond te 
reizen om interreligieuze initiatie-
ven op verschillende continenten te 
identificeren. www.interfaithtour.fr 

- Bewustwording op scholen over 
stereotypen en discriminaties.

WAAROM / 
GETUIGENISSEN

De Coexister Association is opge-
richt in 2009.

Het kwam voor het eerst uit een 
bezoek aan het kamp Auschwitz in 
2008, waarin het idee van «brug-
gen bouwen tussen mensen» 
naar voren komt. Dan komt de 
verharding van het conflict in de 
Gazastrook, wat de botsingen tus-
sen pro-Palestijnen en pro-Israël in 
Frankrijk versterkt. In een tijd van 
interreligieuze bijeenkomst voor 
vrede die bij deze gelegenheid in 
Parijs plaatsvond, stelt Samuel GR-
ZYBOWSKI, Christian (toen 16 jaar 
oud), een bloeddonatie-actie voor 
met de naam «Together sang%»; «.

Het principe was om iemands 
bloed te geven voor het leven en 
niet voor oorlog.

EVENEMENTEN OR-

GANISEREN EN AAN-
PASSEN:  
VOORSTELLEN

Het pad om naast elkaar te bestaan 
is in 3 stappen opgebouwd:
1. Dialoog
2. Solidariteit
3. bewustzijn
Creativiteit, openheid en toewijding 
staan centraal in deze beweging. 
Het principe is om voor te stellen 
om “samenleven” te ervaren, pro-
jecten te leiden, samen te werken 
binnen diversiteit, om ‘verschil’ 
te beschouwen als een “drijvende 
kracht voor eenheid”.

Vertrouwen op primaire behoef-
ten die ons in de eerste plaats 
menselijke wezens maken: eten, 
drinken, een dak hebben, bereiken, 
uitkomen ... wat de gezelligheid, de 
sereniteit zou vergemakkelijken ... 
wat zou leiden tot samenzijn ... in 
vrede; wat de uitwisselingen zou 
uitlokken om te lachen, te felicite-
ren, te bouwen, problemen op te 
lossen, elkaar te helpen ...

Zoals uitgelegd door de oprichter 
van Coexister, pleit hij voor het ver-
anderen van de Latijnse uitdrukking 
“Si vis pacem, para bellum” “Als je 
vrede wilt, bereid je voor op oor-
log” in een nieuwe uitdrukking “Si 
vis Pacem, para pacem”: “Als je wilt 
vrede, bereid je voor op VREDE 

Het motto van coëxisten is 
“Diversiteit van overtuigingen, 
eenheid in actie”.

“
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STERKE 
PUNTEN

In contact zijn met «verschil» maakt 
het mogelijk om zijn / haar eigen 
identiteit te herkennen (ik zie en 
ik hoor, ik word gezien en ik word 
gehoord). Omdat ik met iemand an-
ders ben, realiseer ik me zijn / haar 
verschil maar ook het mijne. De 
aanwezigheid van ‘verschil’ opent 
naar de herkenning van zichzelf 
en anderen, naar het principe van 
dubbele herkenning.

Maak verschil een pluspunt, een 
kans, een kans om samen te leven 
door een tijdje te doen en met wat 
gebruikelijk is, zonder het eigen 
verschil te vergeten.

Samen doen is de ander ontdekken 
en van hem / haar leren; het is om 
elkaar wederzijds te ontdekken en 
vice versa.

WEBSITES / 
ARTIKELEN

https://www.coexister.fr

https://fr-fr.facebook.com/coexis-
terfr 

https://www.interfaithtour.fr

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=qObXb-o9BKI

https://www.saphirnews.com/
Interfaith-Tour-apres-le-monde-
les-jeunes-de-Coexister-fill-filling- 
-la-France_a18784.html

Voor de jeugd, over seculariteit (in 
het Frans) : www.generationlaicite.fr 

Boeken (frans) :                                                                                                                     
Samuel GRZYBOWSKI, Fraternité 
Radicale, Les Arènes, 2018
Samuel GRZYBOWSKI, Manifeste 
pour une Coexistence active, l’Ate-
lier, 2015
Pour les jeunes, cahier de jeux sur 
les religions et la laïcité : Coexistez, 
bons dieux !, Editions du CERF, 2016

Trainingen:
Coexister biedt trainingen voor 
jeugdwerkers, maatschappelijk wer-
kers over securaliteit, kennis over 
religies, samenleven, vechten tegen 
vooroordelen, enz:   contact@
coexister.fr 

Het principe was om iemands 
bloed te geven voor het leven en 
niet voor oorlog.
 

“



48

Tuin L’OASIS DE LA RENCONTRE 
van QUARTIER DE LA MEINEAU 
IN STRAATSBURG (FRANKRIJK)
- De Boektuin (JARDIN DU LIVRE) 
in Valff
- Tuin in SAVERNE
- Interconfessionele tuin in 
Lexington (MASSACHUSSETTS)

DOELEN 

- Om banden te creëren
- De tuin gebruiken als stabiele 
ontmoetingsplaats voor religies
- Om de green te koppelen
- Begrijpen
- Ontdekken

 
DOELGROEP

Doelgroep : burgers, jeugd

OMSCHRIJVING

Deze tuinen zijn gebaseerd op 
verschillende principes:
- Zichzelf en anderen ontmoeten 
in een rustige, open, serene, 
natuurlijke omgeving en waar het 
gevoel van de inspanning, het werk 
van de bodem wordt gedeeld ... om 
terug te keren naar het essentiële 
(cultiveren om te voeden en te 
voeden) en de bronnen van de 
mens (werk, oogst, delen).

- Moedig interreligieuze 
ontmoeting aan via cultuur, 
planten, tuinonderhoud, 
plantengeschiedenis.
- Ontdekken, ontmoeten rond 
collectieve maaltijden, kennis, 
tradities

Andere projecten kunnen 
complementair zijn, zoals:
- Schrijven koken, receptenboeken 
uit heilige boeken;
- Doe donaties aan verenigingen, 
voedselbanken;
- Voorlichting geven over 
biologische landbouw (ook 
openstellen voor degenen die het 
nodig hebben) en solidariteit;
- Animaties door: debatten, cultuur, 
evenementen, feesten

 
WAAROM / 
GETUIGENISSEN

FR - De natuur als plaats van 
pacificatie: “we kozen planten om 
tegen angst te vechten”, zie de 
volgende website:

https://actu.fr/hauts-de-france/
lille_59350/jardin-interreligieux-
lexemple-alsacien_6477713
FR - Kom uit het intellectuele 
discours en stap in het concrete
https://www.la-croix.com/
Solidarite/Idees-pour-agir/Saverne-
cree-un-jardins-interreligieux.-_

NG_-2008-11-26-542992
FR - Samen doen, samenwerken, 
samen cultiveren, samen verjongen
https://www.la-croix.com/
Solidarite/Idees-pour-agir/Saverne-
cree-un-jardins-interreligieux.-_
NG_-2008-11-

EVENEMENTEN 
ORGANISEREN 
EN AANPASSEN: 
VOORSTELLEN

- Het ideaal is om een tuin te 
creëren aan de voet van torens, 
in moeilijk toegankelijke buurten, 
op de daken van gebouwen, 
waar culturele diversiteit leeft ... 
en waarom niet in het centrum 
om een burgerbenadering te 
benadrukken: ecologie promoten, 
live groen- eh, (her) investeer het 
land, promoot «samen doen» 
en «samen zijn» en uiteindelijk 
«samen leven», moedig solidariteit 
en broederschap aan ...

- Aandringen op de kalmerende, 
spirituele aspecten die zich 
ontwikkelen uit de diversiteit van 
mensen, planten, kleuren, geuren, 
lichten, artistieke werken en 
symbolen.

- Vormen van paden waar planten 
en symbolen gegroepeerd zouden 
worden door religie ... met geluiden 

L’OASIS DE LA RENCONTRE 
van QUARTIER DE LA MEINEAU 
IN STRAATSBURG (FRANKRIJK)3

https://www.oasisdelarencontre.fr
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en muziek op de achtergrond ... 
ontwerp een rustige plek vanuit 
een cirkel van banken (de fontein 
in het midden?) Waar iedereen zou 
kunnen vragen, met elkaar spreken 
anders

- Om de initiatieven in scholen, 
centra voor ouderen, sociale centra, 
hoewel boeken te promoten: 
recepten, geschiedenis van planten, 
de symbolen van planten ... 

 
STERKE 
PUNTEN

Het planten, oogsten en 
onderhoud van de tuin 
vereisen een permanente en 
continue aanwezigheid. De 
interconfessionele link is bijna 
permanent (in plaats van punctueel 
georganiseerde vergaderingen).

De plant ondersteunt de 
interconvictieve dialoog: 
gemeenschappelijke geschiedenis, 
symbool, paden in de tuin ...

Het samen planten van de grond is 
een beetje om terug te gaan naar 
de begintijd en de grondslagen 
van de eerste menselijke 
gemeenschappen, vooral als de 
tuin «een verovering» in de stad is 
... «een spirituele verovering van 
vegetatie» die zich kan openstellen 
voor burgerzin en politieke waarden 

(door het gevoel ergens bij te 
horen): solidariteit, broederschap ...  

WEBSITES /
ARTIKELEN

https://www.ara.cat/estils_i_
gent/Jardins-cultivar-dialeg-
interreligios_0_1932406743.html

https://amisdelavie.org/2014/10/
strasbourg-visite-du-jardin-
interreligieux-meinau/

http://www.protestants-meinau.
org/public_files/file/le_jardin_
oasisa4_pour_reproduction.pdf

https://www.la-croix.com/
Solidarite/Idees-pour-agir/Saverne-

cree-un-jardin-interreligieux.-_NG_-
2008-11-26-542992

http://www.lavie.fr/
bien-etre/alimentation/
un-repas-interreligieux-c-est-
possible-07-12-2016-78367_418.
php

https://regardsprotestants.com/vie-
protestante/un-jardin-symbole-de-
louverture-et-de-la-connaissance/

Het planten, oogsten en onderhoud 
van de tuin vereisen een permanente 
en continue aanwezigheid

“
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4
VERENIGING AUDIR
ASSOCIACIÓ UNESCO DE DIÀLEG 
INTERRELIGIÓS I INTERCONVICCIONAL

https://audir.org/

DOELEN

Het bewustzijn vergroten over reli-
gieuze diversiteit en het belang van 
interreligieuze dialoog door culturele 
activiteiten

DOELGROEP
  
Doelgroep: jeugd en alle burgers

OMSCHRIJVING 

De door de UNESCO erkende Ver-
eniging voor Interreligieuze Dialoog, 
AUDIR, is een niet-confessionele 
organisatie gevestigd in Barcelona. 
Het verenigt en mobiliseert mensen 
uit verschillende religieuze 

tradities die werken in verband met 
de belangrijkste internationale orga-
nisaties van interreligieuze dialoog, 
om kennis, interreligieuze dialoog 
en samenwerking tussen de ver-
schillende religieuze gemeenschap-
pen in de stad te bevorderen, vanuit 
het perspectief van de cultuur van 
dialoog en vrede.

De belangrijkste activiteiten van 
AUDIR zijn: training over religieuze 
diversiteit; culturele activiteiten 
(theater, conferenties, tentoonstel-
lingen ...); publicaties en onderzoek.

AUDIR heeft een jeugdafdeling. 
Jongeren uit verschillende religieuze 
gemeenschappen, evenals jongeren 
zonder een bepaald geloof, komen 
regelmatig bijeen om hun ervarin-

gen en standpunten te delen en 
om culturele activiteiten voor te 
bereiden.

Een van deze activiteiten wordt 
«Brugconstructie» genoemd. Het 
hoofddoel van het project is om de 
jeugd te machtigen en te onderwij-
zen in de waarden van verschillende 
religieuze tradities en niet-religieuze 
overtuigingen.

Drie groepen jongeren hebben bij-
voorbeeld de volgende initiatieven 
genomen:

• Een groep jongeren ontwierp 
een theatershow. Deze show is op 
verschillende scholen in Barcelona 
ontmoedigd om studenten te sen-
sibiliseren voor de diversiteit van 
overtuigingen en de ontvangst van 
verschil.

• Een jeugdgroep brainstormt over 
een presentatie over diversiteit 
van overtuigingen waarin jongeren 
hun respectieve religieuze tradities 
deelden.

• Een groep jongeren leidde een 
gezamenlijk project om het publiek 
bewust te maken van de situatie 
van daklozen.

Sinds 2016 organiseert AUDIR ‘een 
nacht’ in de hele stad Barcelona,   
waaraan meer dan 40 religieuze 
gemeenschappen deelnemen. Het 
doel van deze dag is om de veelheid 

Naam van de organisatie:

AUDIR – Associació Unesco de Diàleg Interreligiós I Interconviccional

:

 - Barcelona - Spanje
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van religies te promoten en de grote 
diversiteit aan religieuze tradities 
in de stad te tonen. Alle betrokken 
gemeenschappen nemen niet al-
leen deel aan het openen van hun 
tempels en centra, maar bieden ook 
activiteiten aan zoals concerten, 
diner, conferenties of vertoningen. 
Op deze manier kan al het burger-
schap meer diepgaand zien hoe 
deze gemeenschappen werken en 
tegelijkertijd meer leren over de 
verschillende religies die in de stad 
zijn gevestigd.

Elk jaar publiceert AUDIR ook een 
kalender over religieuze diversiteit. 
Deze kalender vermeldt niet alleen 
de belangrijke data van elke religie, 
maar toont ook verschillende bena-
deringen van een onderwerp (bij-
voorbeeld de nacht, de dood of de 
kindertijd) door middel van teksten 
en afbeeldingen.

Een ander initiatief van AUDIR is het 
interreligieuze koor, samengesteld 
uit verschillende zangers met ver-
schillende religieuze achtergronden. 
Het biedt partiiopants een muzikale 
training, een plek om muziek en er-
varingen te delen, vriendschappen. 
Tientallen concerten vonden plaats 
in Barcelona.

GETUIGENISSEN

Deze ervaringen onder leiding van 

jongeren zijn gebaseerd op een 
hoge mate van participatie van de 
betrokken jongeren.

Deze acties bevorderen het proces 
van erkenning van de jeugd, erken-
ning van hun overtuigingen, terwijl 
ze hun vaardigheden ontwikkelen 
om andere overtuigingen van andere 
leden van de groep te verwelkomen.

Deze ervaringen bevorderen het 
«samen maken» en komen tege-
moet aan de behoefte aan expressie 
en inzet van de jeugd.

Dankzij alle activiteiten georgani-
seerd door AUDIR kunnen de inwo-
ners van Barcelona rechtstreeks de 
religieuze gemeenschappen van hun 
stad ontmoeten en zich meer be-
wust zijn van religieuze pluraliteit. 
Jeugd kan deelnemen aan projecten 
die zij zelf initiëren en leiden.

EVENEMENTEN 
ORGANISEREN 
EN AANPASSEN: 
VOORSTELLEN

Sommige evenementen van AUDIR 
vinden ook plaats in andere Euro-
pese steden. De Night of Religions 
wordt bijvoorbeeld georganiseerd in 
Berlijn en andere Europese steden. 
De Plateforme Interreligieuse de 
Geneve (Zwitserland) publiceert ook 
de Interfaith-kalender op een verge-
lijkbare manier.

STERKE 
PUNTEN

AUDIR heeft als hoofddoel het bev-
orderen van een ontmoetingsruimte 
tussen de burgers en de religieuze 
gemeenschappen; een gelegenheid 
voor dialoog en kennis van de re-
ligieuze diversiteit, dankzij de ver-
schillende activiteiten, soms gericht 
op de jeugd en alle burgerschappen

WEBSITES /
ARTIKELEN

https://audir.org/

De belangrijkste activiteiten van AUDIR 
zijn: training over religieuze diversiteit; 
culturele activiteiten

“
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5
DIVERSITEITSGIDSEN
DI BARCELLONA
BEST PRACTICES CATALONIA

DOELEN
 
Diversiteit in verschillende openba-
re organisaties en ruimtes bevor-
deren

DOELGROEP

Personeel werkzaam in publieke 
organisaties

OMSCHRIJVING 

Het Religieus Bureau van de rege-
ring van Catalonië (Spanje) publi-
ceert verschillende gratis gidsen (op 
papier en in PDF-formaat) om het 
personeel bewust te maken van reli-
gieuze diversiteit. De gepubliceerde 
gidsen zijn:

-Gids om de diversiteit van overtui-
gingen in scholen van Catalonië te 
respecteren

Deze publicatie bevat de te volgen 
regels en criteria voor de implemen-
tatie ervan. Het gaat over religieuze 
festivals, gebruik van symbolen, 
voedsel op school, schoolcurricu-
lummateriaal en rouw in de educa-
tieve context.

-Gids om de diversiteit van overtui-
gingen in zorgcentra in Catalonië te 
respecteren

De gids biedt richtlijnen en pres-
taties om de uitoefening van de 
rechten van godsdienstvrijheid in de 
gezondheidssector te waarborgen. 
Deze publicatie is bewerkt voor 
iedereen die in de gezondheidssec-
tor werkt.

-Gids om de diversiteit van overtui-
gingen in gevangenissen van Cata-
lonië te respecteren

-Gids om de diversiteit van over-
tuigingen in de openbare ruimte te 
respecteren

-Gids om de diversiteit van over-
tuigingen op de begraafplaatsen te 
respecteren

GETUIGENISSEN

Dankzij deze gidsen kunnen de 
gelovigen profiteren van de gods-
dienstvrijheid zoals wettelijk erkend 
in hun dagelijks leven.

EVENEMENTEN ORGA-
NISEREN EN AANPAS-
SEN: 
VOORSTELLEN

Deze handleidingen kunnen wor-
den uitgegeven door een openbare 
instelling of in samenwerking met 
maatschappelijke organisaties.

STERKE PUNTEN

De gidsen richten zich op religieuze 
vrijheid en de eerbiediging van de 
rechten van de gelovigen, niet op 
een abstracte manier, maar op een 
specifieke manier, over dagelijkse 
situaties, van scholen tot gezond-
heidscentra.

WEBSITES/ARTIKELEN

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/
afers-religiosos/publicacions/Guies/
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WAT MOETEN WE ONTHOUDEN VAN 
DEZE GOEDE PRAKTIJKEN?
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DE INTERCONVICTIEVE 
DIALOOG AANDURVEN!

We zijn ons ervan bewust dat een interconvictieve dia-
loog niet eenvoudig is. Zelfs als, zoals we hebben ge-
zien, het Europese wetgevingskader en dat van onze 
verschillende landen verwijst naar mensenrechten en 
vrijheid van aanbidding, is de realiteit veel complexer. 
De tegenzin is meervoudig en komt van verschillende 
niveaus:

ü Europese burgers zelf, die voor sommigen de neiging 
hebben om de nationalistische logica te dichten en het 
verschil, of het nu verband houdt met etnische afkomst 
of religieuze overtuiging, als een bron van onzekerheid 
te beschouwen. De angst voor ‘de anderen’ als ‘anders’ 
ervaren, wordt gevoed door politieke bewegingen en 
versterkt door de mediatische druk in verband met de 
recente terroristische gebeurtenissen.

ü Politieke partijen die hun denken en principes 
baseren op nationalistisch isolement en, eenmaal aan 
de macht, zich verzetten tegen diversiteit.

ü Religieuze instellingen, soms, die een dominante po-
sitie in het land willen behouden en waarvoor openheid 
voor dialoog met andere gelovigen ook met atheïsten en 
agnostici niet altijd als een prioriteit wordt beschouwd. 
Het kan zelfs worden opgevat als een vraagstelling en 
niet als een wederzijdse verrijking.

Ondanks al deze obstakels of terughoudendheid zijn 
we er echter van overtuigd dat de interconvictieve 
ontmoeting een noodzaak is. Net als de Jeugd in de 
«Coexister» -beweging, vooraf gepresenteerd, bevin-
den we ons in het idee van een samenleving die «ac-
tief samenleven» bevordert.

Door het onderzoek dat we in de verschillende Europese 
landen hebben gedaan, hebben we moedige ervaringen 
ontdekt die getuigen van de mogelijkheid om dergelijke 

ontmoetingen te promoten en we geloven dat deze ons 
ertoe brengen om in de mensheid te winnen!

We zijn ons ervan bewust dat de interconvictieve dia-
loog niet alle risico’s vermijdt en niet kan worden be-
schouwd als een ‘wonderrecept’ dat een barrière zou 
kunnen vormen voor elke manifestatie van gewelddadi-
ge radicalisering.

Interconvictieve dialoog is een ruimte van ‘mogelijkhe-
den’ om samen te bouwen, in een perspectief van ‘het 
beste doen’, samenleven met onze verschillen die dan 
bronnen van rijkdom worden in plaats van spanningen 
en angsten.

Het is ook een verantwoordelijkheid om samen te zoe-
ken naar de betekenis van wat ons drijft, individueel en 
collectief, zonder uniformiteit te bevorderen, maar eer-
der door andere perspectieven, andere paden en ande-
re speurtochten te ontdekken.

Wij geloven, door de goede praktijken die we hebben 
bestudeerd, dat het bevorderen van de interconvictieve 
dialoog met de jeugd die we begeleiden kan worden be-
reikt door ontmoetingsruimtes te creëren op basis van 
het principe van «samen doen», voordat we onze ver-
schillende overtuigingen uitwisselen.

Dialoog is van nature een bron van spanning. Spannin-
gen zijn inherent aan het dialoogproces. Deze moeten 
niet worden gezocht, maar mogen ons ook niet ontmoe-
digen of bang maken. Ze kunnen bronnen van zelftrans-
cendentie en ontdekking van anderen worden.
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SAMEN 
DOEN!

Maak momenten van het delen van ervaringen zodat 
diversiteit een bron van vragen wordt:

ü Deel momenten van het dagelijks leven: respecteer 
de gewoonten van elke cultuur of elke religie. Het voor-
beeld van wat er gebeurt in het accommodatiecentrum 
van Bergamo illustreert perfect de inherente rijkdom in 
deze momenten van delen en wederzijdse ontdekking 
van verschillende culturen en overtuigingen.

ü Het delen van gemeenschappelijke interesses zoals 
muziek of voetbal bijvoorbeeld. Dus, een supporter van 
hetzelfde team van footall creëert een begrip tussen deze 
mensen en ontwikkelt het lidmaatschap van nieuwe lid-
maatschapsgroepen. In Bergamo komen de gastheren 
bijvoorbeeld samen voor de televisie, verenigd om de 
talenten van hun favoriete voetbalteam te verdedigen.

ü Samenwerken: het voorbeeld van de tuinen van 
Straatsburg toont het belang van naast elkaar werken 
om kennis te delen. In dit experiment biedt het samen 
kweken van planten en het verzamelen van fruit, bloe-
men en groenten een gemeenschappelijke ontmoetings-
ruimte. In een soortgelijk experiment in de Verenigde 
Staten organiseert de vereniging die het project van di-
versiteitstuinen ontwikkelt, ook het delen van maaltijden 
met geoogst voedsel.

ü Feestmomenten delen: de festiviteiten zijn bevoor-
rechte momenten waarop gezelligheid en het delen van 
maaltijden, smaken, muziek, liedjes uit verschillende 
landen, een gedeeld plezier genereren en uitwisselingen 
bevorderen. De ervaring van Bergamo toont het belang 
voor de jeugd om de smaken van hun land, zijn tradities 
te vinden, om gewoonten, overtuigingen uit te leggen en 
om nieuwsgierigheid, interesse en verrassing bij anderen 
te ontwikkelen. Door deze ontdekkingen leert iedereen 
van elkaar en verandert zijn of haar eigen visies.

Gedeelde acties samen leiden:

ü Het creëren van een gemeenschappelijke kalender. 

Verschillende zeer positieve ervaringen zijn gebaseerd 
op de ontwikkeling van een gemeenschappelijke jaar-
kalender van festiviteiten van verschillende religies of 
gemeenschappen. Zo neemt onze partner in Barcelona 
bijvoorbeeld deel aan de opstelling van een jaarkalender 
met alle festivals van de verschillende religies, met een 
gemeenschappelijk thema. Iedereen wordt uitgenodigd 
om deel te nemen aan de festiviteiten van elk van de an-
dere gemeenschappen.

In hetzelfde idee heeft onze Italiaanse partner, in een 
provincie van Zwitserland, waar hij een paar jaar geleden 
woonde, een kalender voor alle gemeenschappen opge-
zet. Door de ontwikkeling van deze kalender konden de 
gemeenschappen elkaar ontmoeten, met elkaar praten, 
elkaar leren kennen en de eerste verbanden leggen.

ü Maatregelen nemen ten behoeve van een externe 
begunstigde voor een gemeenschappelijk doel: experi-
menten uitgevoerd door de vereniging “Coexister” to-
nen het belang aan voor jongeren om projecten uit te 
voeren, samen, met een gemeenschappelijk doel, tegen-
over anderen. Het ontwerp van gezamenlijke projecten, 
gezamenlijke acties in een dimensie van bewustwording 
van het thema diversiteit, maar ook van humanitaire 
hulp, voorziet in de behoefte aan jeugdbetrokkenheid 
en bevordert de oprichting van een gemeenschappelijke 
actieruimte die banden, complementariteit, solidariteit 
versterkt.curiosità per altre culture e credenze attraverso 
la conoscenza delle piante, simboli di ciascuna di esse. 
Molte attività possono essere un’opportunità per impa-
rare insieme

ü Gezamenlijke acties ondernemen om samen te le-
ren: het voorbeeld van de tuin van Straatsburg toont het 
belang van samen leren van een gemeenschappelijke on-
dersteuning. Deze ervaring wekt nieuwsgierigheid naar 
andere culturen en overtuigingen door de kennis van 
planten, de symbolen van elk van hen. Veel media kun-
nen een gelegenheid zijn om samen te leren.
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De interreligieuze dialoog wordt ook geïnitieerd door het 
creëren van een ruimte voor uitwisselingen tussen men-
sen met verschillende overtuigingen.

Het grootste obstakel voor een interconvictieve dialoog is 
om de ander te overtuigen. Het doel van de interconvictie-
ve uitwisseling is heel anders!

Interconvictionele dialoog is een andere manier om 
waarheid te benaderen. Ik kan met je praten over “MIJN 
waarheid” maar niet over “DE waarheid”. Deze benade-
ring maakt het mogelijk om niet te oordelen. Het gaat om 
verwelkomen, luisteren, zonder te oordelen en zonder te 
proberen te overtuigen.

Dit is de twijfel die ons kan beschermen tegen de val van 
“willen overtuigen”. In de interconvictieve dialoog wordt 
iemand blootgesteld aan twijfel. Deze twijfel is essentieel, 
het voedt de waarheid. In een “blind geloof” is er geen 
ruimte voor twijfel en daarom is er geen plaats meer voor 
een andere visie op God of een andere overtuiging, een 
andere manier.

In de interconvictieve dialoog is angst een gevoel dat niet 
geminimaliseerd moet worden: angst voor verschil, angst 
voor anderen, angst voor zichzelf, angst voor wat ons ont-
gaat, angst voor twijfel ... Angst kan ontmoeting en dialoog 
in gevaar brengen.

Het creëren van ruimtes voor uitwisseling en wederzijds 
luisteren moet de erkenning van de eigen identiteit bevor-
deren, terwijl het vermogen tot openheid voor anderen en 
de evolutie van de eigen representaties wordt ontwikkeld.

Amin Maalouf zegt in zijn boek In de naam van identiteit: 
geweld en de noodzaak om te behoren: “Want het is vaak 
de manier waarop we naar andere mensen kijken die hen 
gevangen houdt in hun eigen nauwste trouw. En het is ook 
de manier waarop we naar hen kijken die hen kunnen be-
vrijden. “

Het is een soort dubbel herkenningsproces.

Verschillende ervaringen met het faciliteren van uitwis-

selingen met jongeren over hun overtuigingen, tonen het 
belang aan om rekening te houden met de volgende ele-
menten:

ü Definieer de rol van de facilitator: de facilitator heeft 
een centrale rol in de animatie van de tijden van dialoog. 
Het bevordert de uitwisseling tussen jongeren door een 
context te creëren waarin spraak kan worden vrijgegeven. 
De facilitator is neutraal; hij / zij neemt geen standpunt in. 
Het zorgt voor de goede werking van de werksessie

ü Zorgen voor de veiligheid van de groep: de facilitator 
zorgt voor de bescherming van de groep door de bedrijfs-
regels van de groep te handhaven op basis van respect, 
luisteren en niet-oordelen. Elke uitwisselingssessie wordt 
gestart en afgesloten met een positieve handeling die de 
eenheid van de groep markeert (applaus, groepsspecifieke 
dans, groepzang ...)

ü Verschillende media gebruiken om uit te wisselen: het 
kunnen conferenties, getuigenissen, films, toneelstukken 
zijn die een gemeenschappelijke ondersteuning voorstel-
len om de gevoeligheid van iedereen tot uitdrukking te 
brengen. Gevoelens in verband met iemands relatie met 
de wereld, met het leven, met de dood, met vrijheid ... 
Met deze methode kunnen we onthouden dat er geen en-
kele manier is om dezelfde realiteit waar te nemen, maar 
een verscheidenheid aan mogelijke “vertalingen” volgens 
elk van de ons.

ü Kies thema’s voor reflectie. Gebruik thema’s zoals vrij-
heid, gehoorzaamheid, autoriteit, verschil, gerechtigheid, 
armoede, leven ... die ons allemaal als jong persoon, bur-
ger, gelovige of niet-gelovige betrekken.

üBevorder inductieve methoden. De inductieve metho-
den zijn interessant omdat ze het mogelijk maken om te 
vertrekken vanuit de ervaring van de jeugd en om hun ei-
gen vragen te promoten. In dit geval kan het verstandig 
zijn dat de volwassenen niet spreken om de jongeren hun 
vrije meningsuiting te geven.

OVER ONZE VERSCHILLENDE 
OVERTUIGINGEN GESPROKEN
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ü Bevordering van het niveau van jeugdparticipatie: 
de ervaringen van AUDIR en Coexister, waarin jongeren 
zelf mobiliseren en een associatie vormen, tonen ons de 
kracht van jongerenbetrokkenheid en hun mobilisatieca-
paciteiten. Het optimaliseren van het niveau van jeugd-
participatie bij de ontwikkeling en implementatie van 
het project is een factor in het succes van het project, 
aangezien deze actieve participatie de basis vormt voor 
elk leermechanisme en gedragsveranderingen.

ü Op zoek naar jonge mensen: verschillende ervarin-
gen uitgevoerd door onze partner in Barcelona,   laten 
zien dat wanneer jonge mensen niet spontaan mobilise-
ren, we een, twee of drie jonge mensen van elke religie 
kunnen vragen, maar ook jonge atheïsten of agnosten 
om samen te bouwen een project. Uit deze kleine groep 
wordt een dynamiek gevormd waarbij ze zich bij hun ei-
gen vrienden voegen, wat de groep uitbreidt en steeds 
meer jonge mensen raakt.

ü De goede voorwaarden voor de vergadering verza-
melen. De ervaring in accommodatie met jonge migran-
ten en jongeren met sociale en gezinsmoeilijkheden in 
Don Lorenzo Milani toont het belang van:
- Rekening houden met de primaire behoeften van men-
sen
- Een huis garanderen waar mensen zich veilig voelen
- Houd rekening met hun behoefte om te “doen”, te wer-
ken, om een   perspectief te hebben ...
- Respecteer mensen in hun individualiteit en respecteer 
bijvoorbeeld hun voedingsgewoonten.
- Respecteer aanbiddingspraktijken

üMobiliseren van middelen voor jongeren. De ervaring 
leert dat een beroep op de middelen van jongeren een 
noodzakelijke en effectieve hefboom is. Het project zou 
bijdragen tot de erkenning van de eigen middelen van de 
jeugd en zou de voorwaarden scheppen voor de jeugd 

om deze te blijven ontwikkelen en zich ervan bewust te 
worden.

ü Vertrouwend op de ervaring van de jeugd. De erva-
ringen tonen de rijkdom van de benaderingen die zijn 
gebaseerd op de ervaring van de jongere, zijn / haar ge-
schiedenis, carrière, gewoonten, overtuigingen.

ü Gedurfde, verwelkomende en begeleidende emo-
ties zoals angst, lijden, vreugde, verlies, rouw en em-
pathische ontmoeting bevorderen. De empathische 
ontmoeting bevordert de interpersoonlijke ontmoeting 
en het proces van herkenning dat elk individu zich psy-
chisch veilig moet voel en.

 

TIPS?
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Al deze goede praktijken en ervaringen van intercon-
victieve dialoog tonen de interesse aan van dergelijke 
benaderingen voor betrokken jonge individuen. Deze 
ervaringen houden rekening met verschillende be-
hoeften:

ü Behoefte aan zelfbewering: de behoefte aan zelf-
bewering beantwoordt aan de behoefte van de jonge-
re om zijn nieuwe identiteit te bevestigen. Identiteit 
wordt niet voor eens en voor altijd gegeven, het wordt 
gedurende het hele leven opgebouwd en getransfor-
meerd. De interconvictieve dialoog stelt de jongere 
in staat om de meerdere voorkeuren te begrijpen die 
deelnemen aan de constructie van zijn / haar identiteit 
via een mechanisme van positieve herkenning.

ü Behoefte aan erkenning: interreligieuze dialoog, 
zoals we hebben geïdentificeerd en beschreven, 
draagt   bij aan zelfherkenning door het dubbele pro-
ces van het ontwikkelen van het zelfvertrouwen en 
empathisch vermogen van de jongere ten opzichte van 
anderen.

ü Behoefte om erbij te horen: de interconvictieve 
dialoog versterkt het gevoel van de jongere om bij zijn 
/ haar cultuur en overtuigingen te horen, terwijl het 
tegelijkertijd nieuwe verbondenheid genereert vanuit 
gedeelde ervaringen.

ü Nood aan spiritualiteit: de interconvictieve dialoog 
brengt de jongere ertoe om te praten over zijn / haar 
overtuigingen, vragen, twijfels. Het beantwoordt aan 
de behoefte van de jongere om uit te wisselen over 
zijn / haar weergave van het leven en de wereld, over 
wat voor hem / haar zinvol is.

ü Behoefte aan ideaal: de ervaringen van de inter-
convictieve dialoog zoals geleid door de Coexister-ver-

eniging beantwoorden aan deze behoefte aan ideaal 
door de zoektocht naar een maatschappelijk model 
gebaseerd op het principe van “actieve coëxistentie”.

ü Behoefte aan expressie: interreligieuze dialoog be-
vordert de ontwikkeling van expressieve capaciteiten, 
uitdrukkingen die verschillende vormen aannemen en 
de ontwikkeling van luistervaardigheden.

ü Behoefte aan commitment: de ervaringen van 
een niet-overtuigende dialoog die we hebben geselec-
teerd, mobiliseren de capaciteiten van engagement. 
De ervaringen van coexister en AUDIR getuigen hier-
van.

WAT BIEDEN 
WE DE JEUGD?
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CONCLUSIE
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- Opening van een oproep tot bewustwording en mobili-
satie van de politieke machten

- Om verder te gaan: directory van de gespecialiseerde 
kranten en directory van de initiatieven

Het reflectieve werk en de uitwisselingen tussen YA-
RIM-partners, het schrijven van deze gids voor goede 
praktijken ten gunste van de interconvictieve dialoog, 
leiden ons tot het aanbevelen van interconvictieve bij-
eenkomsten in sociaal-educatieve verenigingen en in-
stellingen.

Het proces van radicalisering voedt zich met de angst 
voor het onbekende, het gebrek aan kennis van de cul-
tuur en religie van anderen, de ‘geest’ van de ander die 
als verschillend van zichzelf wordt ervaren en, in ruil 
daarvoor, een persoonlijk gevoel van niet-erkenning, 
stigmatisering, discriminatie , soms zelfs vernedering. De 
onzekerheid die door deze mechanismen wordt veroor-
zaakt, kan de jeugd ertoe brengen zekerheid te zoeken 
door extreme radicalisering. De sleutel om dit proces te 
deconstrueren ligt in de ontmoeting die wederzijdse er-

kenning bevordert en de ontwikkeling van een open en 
kritische gedachte die het overwinnen van initiële repre-
sentaties en weerstand tegen manipulatieve toespraken 
mogelijk maakt.

We zijn ervan overtuigd dat een interconvictieve dialoog 
een project voor een inclusieve samenleving kan onder-
steunen dat van diversiteit een rijkdom maakt, verschil 
een troef, een sterkte!

Dit kan natuurlijk niet zonder de sterke wil van de ac-
toren in het veld, maatschappelijk werkers en mana-
gers van instellingen. Deze sterke wil zou alleen worden 
weerspiegeld als deze wordt ondersteund door een 
proactief politiek project dat op verschillende niveaus 
wordt uitgevoerd.

Van jongs af aan moet de school kinderen en jongeren 
de mogelijkheid bieden om een   verscheidenheid aan 
ervaringen te beleven die hen sensibiliseert voor de rijk-
dom van een inclusieve samenleving op basis van res-
pect voor iemands specificiteiten, het plezier van ont-
dekking, verrijking door verschil.

We zijn ervan overtuigd dat een 
interreligieuze dialoog project 
een inclusieve samenleving kan 
ondersteunen dat van diversiteit een 
rijkdom maakt, een troef, een sterkte!

“
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Net als bij de uitvoering van dit ERASMUS+ project, dat 
acties stimuleert die jongeren uit Europese landen ertoe 
brengen elkaar te ontmoeten, elkaar te ontdekken en 
ervaringen samen te delen, zijn wij ervan overtuigd dat 
de ontwikkeling van oproepen voor projecten gericht op 
de jeugd, waardoor jongeren kunnen deelnemen aan 
acties die ontmoeting, expressie en dialoog bevorderen, 
zouden een interessante hefboom zijn. Ervaringen van 
‘jeugdparlementen’ in Frankrijk, training in maatschap-
pelijk debat door onze partner IDEA zijn voorbeelden 
van mobilisatie van jongeren waarmee ze aan hun en-
gagementbehoeften kunnen voldoen, terwijl ze werken 
aan de dimensies van anderszijn.

Een inclusieve en meervoudige samenleving is ook 
het creëren van ontmoetingsplaatsen tussen burgers 
van verschillende afkomst, verschillende culturen, 
verschillende overtuigingen, die zich zonder deze kan-
sen van hun buren zullen blijven afkeren. Verschillen-
de ervaringen spelen zich af in Europese landen en 
worden meestal uitgevoerd door verenigingen. Deze 
initiatieven moeten worden ondersteund en zicht-
baarheid krijgen. Het promoten van deze acties kan 

een sterk signaal geven dat andere ideeën, andere 
initiatieven kan genereren.

Tot slot zijn wij van mening dat het lokale werk van ver-
enigingen, professionals en vrijwilligers met jongeren en 
hun families essentieel is. Alleen de diepgaande kennis 
van lokale kwesties, de dagelijkse onderdompeling in de 
realiteit van de levende buurt kan dergelijke projecten 
van interconvictieve vergaderingen ondersteunen. De 
gemeenten kunnen een centrale focus van deze actie 
worden, net als de initiatieven van de stad Barcelona als 
middel om diversiteit te verwelkomen.

Wij geloven dat alleen een krachtig politiek engagement 
de uitdaging van een inclusieve samenleving kan aan-
gaan!

 «We must learn to live together as brothers; otherwise 
we will die together like idiots». Martin Luther King

bijlagen:
- Vragenlijst van de benchmark
- Analyse van de benchmark

Tot slot zijn wij van mening dat het 
lokale werk van verenigingen, 
professionals en vrijwilligers 
met jongeren en hun families 
essentieel is! 

“
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