
 

 

 

 

 

TOGETHER IN PEACE 

VERKLARING JONGEREN 

Brussel, 15 Maart 2015 

Wij, mannen en vrouwen van verschillende religies en levensbeschouwingen, zijn vanmiddag samen 
door de straten van Brussel gestapt. Wij hebben halt gehouden voor ontmoetingsplaatsen die het 
pluralisme van onze samenleving duidelijk maken. We hebben in respect geluisterd naar de hoogste 
vertegenwoordigers van de islam, het christendom, het vrijzinnig humanisme en het jodendom in ons 
land. 

Het is de eerste keer dat dit op deze schaal gebeurt in België. Dat is een belangrijk symbool. Aan de 
rand van Europa heersen hoe langer hoe meer chaos en geweld. Dat heeft zijn repercussies in onze 
samenleving. De strategie van de terreur wil angst zaaien. Ze wil bevolkingsgroepen tegen elkaar 
opzetten. 

Maar vandaag zeggen wij duidelijk, vanop deze plaats, in het hart van Europa: aan die strategie van de 
terreur willen wij niet toegeven.  

Wij zeggen met overtuiging JA aan het vreedzaam samenleven, JA aan de vrijheid van meningsuiting, 
geweten en geloofsovertuiging. Wij zeggen JA aan het respect voor iedere mens, wat zijn religieuze of 
filosofische overtuiging ook is. Alleen vrijheid en wederzijds respect kunnen een democratische vrije 
samenleving mogelijk maken. Daar willen wij mee aan werken. 

Als jongeren van een nieuwe generatie, die van de globalisering, willen wij onze schouders zetten 
onder een vredevol samenleven in Europa, waar geen plaats is voor welke vorm van racisme of 
uitsluiting dan ook.  

Tot de jongeren van onze generatie zeggen wij: wees niet pessimistisch! Geloof niet in de weg van het 
geweld! Het geweld kan worden gestopt. Wie geweld gebruikt, discrediteert vanzelf zijn zaak.  

Vandaag willen wij die verantwoordelijkheid van te bouwen aan vrede ernstig nemen. De 
eenentwintigste eeuw heeft nood aan een nieuw soort humanisme: een humanisme waar gelovige en 
seculiere humanisten samen aan kunnen werken. Dat kan in een respectvolle ontmoeting en dialoog 
met elkaar.  

Vandaag hebben wij een belangrijke stap gezet naar die nieuwe toekomst. Een waar we samen leven 
in vrede. In vrijheid en respect. 

Brussel, 15 maart 2015  


